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APEL W SPRAWIE SZCZEPIEŃ
Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Za-

chodniego apeluje do wszystkich członków związku o 
udział w szczepieniach przeciwko wirusowi Covid-19 
oraz o pomoc w rozpropagowaniu idei szczepień.

Pandemia, która wybuchła w 2020 roku, spowodo-
wała śmierć ponad 2 milionów osób na całym świecie, 
a w Polsce – ponad 30 tysięcy. To najwyższa śmiertel-
ność od czasów II wojny światowej. Przez zamknięte, 
lub działające w bardzo ograniczonym zakresie liczne 
gałęzie gospodarki, upadły setki firm, a tysiące ludzi 
straciły pracę. W naszym wspólnym interesie leży jak 
najszybszy powrót do normalności.

Jedyną metodą, która skutecznie pozwoli zwalczyć 
wirusa, są szczepienia. Zakupione przez Unię Europej-
ską i przekazane do dystrybucji rządowi szczepionki, 
oparte na technologii mRNA, są bezpieczne, cechują 
się wysoką elastycznością i minimalnym ryzykiem po-
wikłań. Przeszły pełen, wymagany prawem, proces ba-
dań klinicznych, po którym określono ich skuteczność 
na ponad 90 procent.

Wśród celów, stawianych sobie przez każdego 

związkowca, powinna znajdować się troska o bezpie-
czeństwo w pracy. Jego gwarancję uzyskamy jedynie 
wówczas, gdy wszyscy zatrudnieni będą zdrowi, nie 
stanowiąc zagrożenia dla kolegów i współpracowni-
ków. Choć zdajemy sobie sprawę z mnogości teorii, 
głoszonych przez tzw. ruchy antyszczepionkowe, pro-
simy, by w decyzji o przyjęciu szczepionki kierować 
się rzetelną medyczną wiedzą i zdaniem fachowców. 
Większość zakaźnych chorób udało się wyeliminować 
dzięki szczepieniom. Dokonano tego w czasach, gdy 
naukowy postęp był słabszy niż obecnie.

Zarząd Regionu zwraca się z gorącym apelem do 
członków i sympatyków „Solidarności” o zaangażowa-
nie w walce z koronawirusem: weźmy udział w szcze-
pieniach, propagujmy ich ideę, pomóżmy osobom 
mającym trudności w opanowaniu procedur. Dołóżmy 
starań, by pracodawcy i pracownicy jak najszybciej 
mogli otworzyć swoje firmy, bez strachu przed - często 
śmiertelną - chorobą. Bądźmy solidarni ze wszystkimi, 
dla których dalej trwająca pandemia oznacza bankruc-
two i bezrobocie.

Fot. ww.gov.pl
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Co trzeba wiedzieć o szczepieniu?
W styczniu rozpoczęła się akcja szczepienia przeciwko Covid-19. Akcja ma pomóc opanować 
trwającą od roku pandemię i przywrócić stabilizację polskiej gospodarce oraz – co najważniejsze: 
ochronić nasze zdrowie i życie.  

Dotychczas dużo w całym procesie chaosu i bałaganu. 
Szczególnie niedopracowany wydaje się system rejestracji, 
w którym wszyscy, należący do mającej się szczepić grupy, 
muszą zmierzyć się w wyścigu o pierwszeństwo do termi-
nu. Seniorzy z grupy 80+ i 70+, którzy są w pierwszej grupie 
szczepionych, narzekali na konieczność kilkugodzinnego 
czekania na infolinii  lub całkowitego braku możliwości do-
dzwonienia się na nią, skomplikowanych procedur interne-
towych i wreszcie – konieczności ustawienia się w kolejkach 
pod przychodniami. Niestety, w wielu wypadkach, okazy-
wało się, że z racji niedużych przydziałów szczepionek dla 
przychodni, terminy są bardzo dalekie lub tez nie ma ich na 
razie wcale. Niektórzy seniorzy decydowali się na zapisy w 
miejscach odległych od miejsca zamieszkania o kilkanaście 
czy kilkadziesiąt kilometrów.

Trzeba wierzyć, że wraz z upływem czasu, zwiększeniem 
dostaw szczepionek do Polski, otwarciem większej liczby 
placówek, w których można będzie prowadzić szczepienia, 
akcja nabierze tempa i jej przebieg będzie bezproblemowy.

Poniżej zamieszczamy dokładny poradnik, przydatny każ-
demu, kto chce skorzystać z możliwości szczepienia.

Szczepienia – grupy
GRUPA 0:
Pracownicy sektora ochrony zdrowia (w tym wykonujący 

indywidualną praktykę), pracownicy domów pomocy spo-
łecznej i miejskich ośrodków pomocy społecznej oraz per-
sonel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycz-
nych, w tym stacjach sanitarno-epidemiologicznych, osoby 
zatrudnione w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej 
w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 
pomocy społecznej. Możliwość zaszczepienia się otrzymają   
m.in. osoby wykonujące zawody medyczne, w tym diagności 
laboratoryjni, farmaceuci i technicy farmaceutyczni, psycho-
lodzy kliniczni i inni, włącznie z pracownikami prywatnych 
podmiotów świadczących usługi zdrowotne.

Szczepieniami objęci zostaną również pracownicy tech-
niczni i administracyjni podmiotów leczniczych, labora-
toriów diagnostycznych, transportu medycznego a także, 
pracownicy uczelni medycznych oraz doktoranci i studenci 
kierunków medycznych oraz przedstawiciele ustawowi dzie-
ci urodzonych przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży.

Osoby zatrudnione w placówkach całodobowej opieki

 GRUPA 1:
Pensjonariusze Domów Pomocy Społecznej oraz Zakła-

dów Opiekuńczo- Leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych 
oraz hospicjów stacjonarnych i oddziałów medycyny palia-
tywnej osoby przebywające w domu pomocy społecznej, o 
którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o po-
mocy społecznej.

Seniorzy (od 15 stycznia rozpoczęła się   rejestracja na 
szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 
80 lat.  Od 22 stycznia zarejestrować się będą mogły osoby 
powyżej 70. roku życia. 25 stycznia rozpoczną się szczepienia 
dla zarejestrowanych seniorów).

Osoby w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami prze-
wlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu CO-
VID-19, albo w trakcie diagnostyki i leczenia, wymagającego 
wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony 
zdrowia.

Służby mundurowe, funkcjonariusze albo żołnierze: 
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Gra-
nicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 
Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby 
Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 
Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służ-
by Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu 
Drogowego, straży ochrony kolei, strażnicy miejscy, prokura-
torzy i asesorzy prokuratury oraz członkowie ochotniczych 
straży pożarnych, ratownicy górscy i wodni wykonujący dzia-
łania ratownicze.

Nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogicz-
ni oraz osoby, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 
i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4), zatrudnieni w przedszkolu, in-
nej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce 
działającej w systemie oświaty, osoby pracujące z dziećmi w 
placówce opiekuńczo-wychowawczej, placówce opiekuńczo-
-terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym 
oraz w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni innej niż 
uczelnia medyczna oraz inne osoby prowadzące w uczelni 
zajęcia ze studentami lub doktorantami zgodnie z progra-
mem odpowiednio studiów albo kształcenia.

GRUPA 2:
Osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie 

podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie 
ze względu na częste kontakty społeczne m.in.: pracownicy 
sektora infrastruktury krytycznej, dostaw wody, gazu, prądu, 
usług teleinformatycznych, poczty, bezpieczeństwa żywno-
ści i leków, transportu publicznego, urzędnicy odpowiedzial-
ni za zwalczanie pandemii, pracownicy wymiaru sprawiedli-
wości, funkcjonariusze służb celno-skarbowych.

Fot. ww.gov.pl
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GRUPA 3:
- Przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych 

na mocy rozporządzeń ws. ustanowienia określonych ogra-
niczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 
epidemii.

- Powszechne szczepienia pozostałej części populacji do-
rosłej. Szczepione będą osoby powyżej 18 roku życia, które 
nie mają żadnych schorzeń zwiększających ryzyko ciężkiego 
przebiegu i zgonu z powodu COVID-19 i nie należą do żadnej 
z powyższych grup.

Jak się zarejestrować?
1. Zadzwoń na całodobową i bezpłatną infolinię - 989
Możesz to zrobić sam lub może Cię zapisać ktoś bliski z 

rodziny. Do zapisu wystarczy numer PESEL. Numer telefonu 
komórkowego nie jest wymagany, ale jeśli go podasz, otrzy-
masz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepie-
nie. W ten sposób możesz zarejestrować swoich dziadków 
lub rodziców. Wystarczy, że rozpocznie się etap szczepień i 
będziesz miał numer PESEL bliskiej osoby.

Podczas rejestracji wybierzesz dokładny termin oraz 
miejsce szczepienia. Następnie - jeśli podałeś numer telefo-
nu - otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na 
szczepienie.

2. Zarejestruj się elektronicznie poprzez e-Rejestrację do-
stępną na pacjent.gov.pl

System zaproponuje Ci pięć dostępnych terminów w 
punktach szczepień, które znajdują się blisko Twojego ad-
resu. Jeśli żaden z proponowanych terminów nie będzie Ci 
pasował albo będziesz chciał zaszczepić się w innym punk-
cie, w innym mieście – będzie taka możliwość. Wystarczy, że 
skorzystasz z dostępnej wyszukiwarki i wskażesz dogodną 
dla Ciebie datę i lokalizację.

Zaraz po dokonaniu rezerwacji, otrzymasz powiadomie-
nie SMS, a następnie ponownie przypomnimy Ci o szczepie-
niu dzień przed planowanym terminem.

Jeśli chcesz skorzystać z tego sposobu rejestracji, musisz 
posiadać Profil Zaufany. Jeżeli go nie masz, skontaktuj się z 
infolinią NFZ 989, bezpośrednio z wybranym punktem szcze-
pień lub skorzystaj ze wsparcia swojej przychodni.

3. Skontaktuj się z wybranym punktem szczepień
Jeżeli chcesz zaszczepić się w konkretnym punkcie szcze-

pień - skontaktuj się z nim.
W wybranym przez Ciebie punkcie szczepień nie zna-

lazłeś dogodnego terminu? Zadzwoń na infolinię NFZ pod 
numer 989. Konsultanci pomogą Ci znaleźć inny punkt szcze-
pień niedaleko Ciebie z terminem, który Ci pasuje.

4. Wyślij SMS na numer 664 908 556
Z jednego numeru telefonu możesz zarejestrować tylko 

trzy osoby.
Wyślij SMS-a o treści SzczepimySie na numer 664 908 556
Powinieneś otrzymać SMS-a zwrotnego, w którym zosta-

niesz poproszony o numer PESEL
Wpisz swój numer PESEL i odeślij SMS-a
Zostaniesz poproszony o Twój kod pocztowy. Dzięki 

temu, zaproponujemy Ci najbliższy termin szczepienia w 
miejscu, w którym mieszkasz.

Wpisz kod pocztowy w formacie: 00222 lub 00-222

Otrzymasz informację o:
- najbliższym możliwym terminie szczepienia,
- adresie placówki, w której to szczepienie ma być wyko-

nane, a także godzinie szczepienia.
7. Jeśli akceptujesz termin i miejsce, odpowiedź na tę 

wiadomość TAK.
8. Jeżeli odpowiedziałeś TAK, otrzymasz wiadomość, że 

wizyta została umówiona. Dostaniesz SMS z przypomnie-
niem na dobę przed szczepieniem. W celu zmiany terminu 
szczepienia zadzwoń pod numer 989.

Jeśli termin i lokalizacja Ci nie odpowiada, odpowiedz 
NIE. Brak odpowiedzi w czasie 5 minut przerwie proces re-
jestracji!

10. Jeżeli odpowiedziałeś NIE, otrzymasz SMS-a z propo-
zycją nowego terminu, godziny oraz lokalizacji.

UWAGA! Jeżeli się pomylisz i wpiszesz błędny numer PE-
SEL lub kod pocztowy, dostaniesz SMS-a z prośbą o popraw-
ne wprowadzenie danych.

Jak wygląda szczepienie?
Co powinieneś wiedzieć:
- szczepionka jest podawana domięśniowo, najlepiej w 

mięsień naramienny
- otrzymasz dwie dawki szczepionki (0,3 ml każda) w od-

stępie co najmniej 21 dni. Nie ma możliwości, by druga daw-
ka została zastąpiona szczepionką innego producenta niż ta, 
która została podana w pierwszej dawce

- nie ma konieczności dostosowywania dawki u osób w 
wieku 65 lat i więcej

- szczepionka może nie zapewniać pełnej ochrony przed 
upływem co najmniej 7 dni od otrzymania drugiej dawki.

Szczepienie odbywać się będzie w pełnym reżimie sa-
nitarnym. Przed szczepieniem otrzymasz kwestionariusz 
do wypełnienia. Nie ma zaleceń dotyczących szczególnego 
przygotowania do szczepienia.

Zgłoś i omów z personelem szczepiącym, jeżeli:
- miałeś ciężką reakcję alergiczną lub zaburzenia oddy-

chania po jakimkolwiek szczepieniu
- zemdlałeś po zastrzyku
- chorujesz na cokolwiek w tej chwili
- masz problemy z krzepnięciem krwi, łatwo tworzą się 

siniaki lub przyjmujesz leki przeciwzakrzepowe;
- masz osłabiony układ immunologiczny w wyniku choro-

by, takiej jak zakażenie wirusem HIV
- przyjmujesz leki (np. kortykosteroidy) wpływające na 

odporność oraz leki immunosupresyjne.

Powiedz personelowi o wszystkich lekach stosowanych 
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które planujesz stoso-
wać oraz o jakichkolwiek niedawno otrzymanych szczepion-
kach. Najlepiej zabierz ze sobą listę wszystkich przyjmowa-
nych leków.

Nie zostaniesz zaszczepiony/a, jeśli masz ciężką chorobę 
przebiegającą z gorączką lub ostrą infekcją. Występowanie 
łagodnej infekcji i/lub niewielkiej gorączki nie powinno pro-
wadzić do przesunięcia szczepienia.

Po podaniu szczepionki zostaniesz pod obserwacją 
przez co najmniej 15 minut.
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Punkty szczepień  
w Szczecinie:

NZOZ PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ W. FABIAN SPÓŁ-
KA JAWNA - Szczecin, ul. Kadłubka 10-11

NZOZ PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ W. FABIAN SPÓŁ-
KA JAWNA - Szczecin. ul. Chopina 22

ATHENA MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - 
Szczecin, ul. Henryka Pobożnego 14/2

VITROLIVE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, gabinet 
diagnostyczno zabiegowy - Szczecin, al. Woj. Polskiego 103

GCC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Szczecin, ul. 
Lucjana Rydla 37

NZOZ „HIPOKRATES” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
- Szczecin, ul. Łucznicza 64

Paulina Kroczyńska - Ross, gabinet diagnostyczno zabiegowy - 
Szczecin, ul. Ks. P. Ściegiennego 27/2

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej - Szczecin, ul. Piotra Skargi 9-11

Grzegorz Skobel Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy - Szcze-
cin, ul. Zaciszna 4a

Przychodnie Medycyny Rodzinnej Spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością - Szczecin, ul. K.Janickiego

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza 
Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w 
Szczecinie - Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy - Zachodniopomorskie 
Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie - Szczecin, ul. Ko-
pernika 18

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie 
- Szczecin, al. Powstańców Wlkp. 72

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyż-
szych w Szczecinie - Szczecin, al. Wojska polskiego 97

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyż-
szych w Szczecinie - Szczecin, al. Bohaterów Warszawy 51

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyż-
szych w Szczecinie - Szczecin, al. Bohaterów Warszawy 75

Dental Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - 
Szczecin, ul. Niedziałkowskiego 25

BMK ZOZ Bronisław Kubel, Marzena Wilk, Krzysztof Wilk Spółka 
Jawna - Szczecin, ul. Kolonistów 81/U2

MELCORMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią - 
Szczecin - ul. Narutowicza 13E

Małgorzata Pawlus - Szczecin, ul. Maciejewicza 25

Renata Tomczyk - Szczecin, ul. Wiślana 14

PRZYCHODNIA MEDYCZNA PRAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - Szczecin, al. Wyzwolenia 7

BALTICMED PRZYCHODNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ - Szczecin, ul. Kosynierów 14U1

BALTICMED PRZYCHODNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ - Szczecin, ul. Staromłyńska 6

EUROMEDIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Szcze-
cin, al. Powstańców Wielkopolskich 33a

Przychodnia Szczecińska Spółka z ograniczoną odpowiedzial-
nością - Szczecin, ul. Generała Maczka 18/3-4

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy - Zachodniopomorskie 
Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie - Szczecin, ul. B. 
Śmiałego 33

Przychodnia Portowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią - Szczecin, ul. Energetyków 2

LUX MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Szczecin, 
ul. Mickiewicza 128A

LUX MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Szczecin, 
ul. Odzieżowa 12A

MEDICOVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ - Szczecin, ul. Malczewskiego 26

PARAMEDIC 24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - 
Szczecin, al. Wojska Polskiego 63

Ewa Fenger - Szczecin, ul. Bat. Chłopskich 86 (pokój 20)

Diagnostyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Szcze-
cin, al. Wojska Polskiego 15

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDYCY” Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością punkt szczepień - Szczecin, 
Aleja Wojska Polskiego 72

Netto Arena – Szczecin, Władysława Szafera 3/5/7

Fot. ww.gov.pl



7JEDNOŚĆ        1/2021

Region

Pamięci Longina Komołowskiego
Cztery lata temu, 30 grudnia 2016 roku zmarł Longin Komołowski, działacz NSZZ „Solidarność”, 
były przewodniczący Zarządu Regionu, były wicepremier rządu RP, działacz społeczny, wybitny 
opozycjonista.

W rocznicę śmierci L. Komo-
łowskiego, kwiaty przed tablicą pa-
miątkową, umieszczoną w budynku 
Zarządu Regionu, złożyli Grażyna 
Balicka- sekretarz ZR, i Wiktor Kru-
kowski- prawnik ZR.

Z kolei 9 stycznia, w Warszawie, w 
Świątyni Opatrzności Bożej, odbyła 
się msza święta w intencji śp. L. Ko-
mołowskiego. Wiązankę kwiatów w 
imieniu Zarządu Regionu NSZZ „So-
lidarność” Pomorza Zachodniego, 
złożyli przewodniczący Mieczysław 
Jurek i wiceprzewodniczący Dariusz 
Mądraszewski.

Odszedł Ryszard Tokarczyk
W sobotę, 23 stycznia, na cmentarzu komunalnym w Policach, rodzina, przyjaciele, związkowcy i 
samorządowcy, pożegnali Ryszarda Tokarczyka, wieloletniego działacza NSZZ „Solidarność” przy 
Zakładach Chemicznych „Police”.

– Dziękuję Ci za wieloletnie za-
angażowanie na rzecz najmłodszych 
i najstarszych, za pracę na rzecz „So-
lidarności”, za przekonanie, że mimo 
wszelkich różnic, każdego człowieka 
należy szanować - mówił Mieczysław 
Jurek, przewodniczący Zarządu Re-
gionu NSZZ „Solidarność” Pomorza 
Zachodniego.

Ryszard Tokarczyk przez wiele 
lat pełnił funkcję przewodniczącego 
w Zakładzie Energetycznym Z.Ch. 
„Police” SA, wiceprzewodniczące-
go MOZ NSZZ „Solidarność” Z.Ch. 
„Police” SA, przewodniczącego Koła 
Emerytów MOZ NSZZ „Solidar-
ność” Z.Ch.”Police” SA. Wiele lat 

stał w poczcie sztandarowym MOZ 
NSZZ „Solidarność” Z.Ch. „Police” 
SA. Był radnym Rady Miejskiej w 
Policach, społecznikiem, przewod-
niczącym Rady Osiedla nr 6 w Poli-
cach. Odznaczony Krzyżem Wolno-
ści i Solidarności.
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Na grobach ofiar Grudnia
Tradycją jest, że obchody rocznicy wydarzeń Grud-
nia’70 rozpoczynają się w Szczecinie od złożenia hołdu 
ofiarom, pochowanym na Cmentarzu Centralnym.

W 2020 roku, uroczystości miały charakter kameralny, 
ze względu na pandemię i wymogi sanitarne. Udział 
wziął w nich Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci 
Narodowej. On też wręczył Grażynie Balickiej, sekretarz 
Zarządu Regionu, pamiątkowy medal, przygotowany 
przez IPN z okazji 50. rocznicy Grudnia’70.

W grudniu 1970 roku, komunistyczne władze wpro-
wadziły podwyżki cen żywności. W odpowiedz na nie, 
społeczeństwo zareagowało protestem. W Szczecinie, 
Gdyni, Gdańsku i Elblągu robotnicy odmówili przystą-
pienia do pracy.

17 grudnia w Szczecinie, kilkutysięczny tłum przema-
szerował spod stoczni pod gmach PZPR. Milicja użyła 
wobec protestujących broni, w wyniku czego śmierć 
poniosło 16 osób, również przypadkowo znajdujących 
się przy terenie demonstracji i walk.
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 Kameralna 
rocznica Wydarzeń Grudniowych
Kameralnie i bez tradycyjnych oficjalnych uroczy-
stości z udziałem władz odbyły się obchody 50. 
rocznicy wydarzeń Grudnia’70 w Szczecinie. Taki 
tryb wymusiła pandemia i związane z nią rygory 
sanitarne.

Delegacja Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza 
Zachodniego z przewodniczącym Mieczysławem Jurkiem, 
rozpoczęła dzień od złożenia kwiatów pod pomnikiem Anio-
ła Wolności. Kolejne wiązanki kwiatów spoczęły pod tablicą, 
upamiętniającą Andrzeja Antosiewicza (działacza opozycji, 
przewodniczącego „Solidarności” przy Stoczni Szczecińskiej 
w latach 1992-2008 i patrona placu przed stocznią) i pod 
pomnikiem ofiar Grudnia pod bramą stoczni.
O godzinie 10, w kościele pw. św. Stanisława Kostki, rozpo-
częła się msza, pod przewodnictwem arcybiskupa Andrzeja 
Dzięgi. Przed nabożeństwem, odczytane zostały listy od 
prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawiec-
kiego.
„Oddajemy cześć wszystkim uczestnikom grudniowych pro-
testów, którzy wtedy zapłacili własnym życiem i zdrowiem w 
imię najwyższych wartości stanowiących istotę patriotyzmu 
i człowieczeństwa” – napisał prezydent, którego list przeczy-
tał minister Paweł Mucha.
Po mszy, delegacje, w wyznaczonych odstępach czasowych, 
pozwalających na zachowanie bezpieczeństwa, złożyły 
kwiaty pod bramą stoczni. Przedstawiciele IPN-u, stoczni i 
Stowarzyszenia Grudzień’70-Styczeń’71 odsłonili także mu-
ral, przygotowany przy współudziale Zarządu Regionu. Upa-
miętnia on stoczniowców- uczestników grudniowej masa-
kry. Mural, zaprojektowała Sabina Twardowska a wykonała 
kobieca agencja RedSheels. Ten sam zespół stworzył mural 
na 40.lecie powstania „Solidarności”, przy ul. Powstańców 
Wielkopolskich.
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Problemy w Policach
Pogłębia się konflikt pomiędzy organizacjami związkowymi a zarządem w Zakładach Chemicznych „Police”. 
Rozmowy dotyczące poziomu wynagrodzeń na rok 2021 zakończyły się fiaskiem, co grozi obniżką uposażeń 
pracowników. O tym, jak rozwiązać nabrzmiałą sytuację, dyskutować będą członkowie Wojewódzkiej Rady 
Dialogu Społecznego.

Wymianę pism między stronami rozpoczęła listopa-
dowa propozycja związków zawodowych: wzrost wyna-
grodzeń o 10 procent, utrzymanie na poziomie ubiegło-
rocznym doładowań karty Sodexo na święta Bożego Na-
rodzenia, Wielkanoc i na Dzień Chemika oraz ustalenie 
funduszu premiowania na tym samym poziomie, co w 
2020 roku.

- Prezes chwalił się zyskami za rok 2020. Skoro są suk-
cesy, to trzeba docenić tych, którzy je wypracowali – mówi 
Krzysztof Zieliński, przewodniczący Międzyzakładowej 
Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” przy Z.Ch. 
„Police”

Wnioskowane rozwiązanie zostało przez zarząd od-
rzucone, związkowcy zdecydowali się zatem na ustępstwo 
i przesunięcie rozmów na temat podwyżek wynagrodzeń 
na koniec pierwszego kwartału 2021 roku. Gdy i ta pro-
pozycja nie zyskała uznania zarządu a kolejne rozmo-
wy zakończyły się fiaskiem, organizacje związkowe, 15 
grudnia wystąpiły z kolejnym pismem, już zdecydowanie 
ostrzejszym w formie. Czytamy w nim m.in.:

„Zakładowe Organizacje Związkowe Grupy Azoty 
Zakłady Chemiczne „Police”S.A. żądają:

1.podpisania porozumienia w sprawie wysokości fun-
duszu premiowego na rok 2021 w wysokości 13 milionów 
złotych

2.podpisania świadczeń socjalnych na rok 2021 w 
formie zasilenia kart przedpłacowych w kwotach: święta 
Wielkiej Nocy – 720 zł, Dzień Chemika – 600 zł, święta 
Bożego Narodzenia – 960 zł

3.podwyższenia z dniem 1 stycznia 2021 stawek za-
sadniczych dla każdego pracownika o 200 zł, tj. taki jak 
wzrost najniższej płacy krajowej do stycznia 2021 roku.

W przypadku niezrealizowania ww. żądań do 
21.12.2020 r. zastrzegamy sobie możliwość zastosowania 
działań przewidzianych w ustawie, ze strajkiem włącznie”.

Jednocześnie, organizacje związkowe wystosowały 
pismo do załogi, tłumacząc skutki braku porozumienia: 
„Do 15 grudnia obligował nas termin zapisany w Za-
kładowym Układzie Zbiorowym Pracy odnośnie usta-
lenia wysokości premii na przyszły rok. Niestety, po raz 
pierwszy w historii, pracodawca, pomimo obowiązku 
negocjacji zgodnie z Regulaminem Premiowania, nie 
podjął w tym kierunku rozmów, wykorzystując zapis, iż 

w przypadku nieuzgodnienia Funduszu Premiowego, w 
przyszłym roku premia będzie obniżona o 30 procent. 
Również w temacie doładowań kart Sodexo z okazji 
świąt i Dnia Chemika, Zarząd od pierwszego spotkania 
nie zmienił swojego stanowiska, skutkiem czego będzie 
po raz pierwszy od wielu lat brak doładowań środków w 
roku 2021”.

Prezesi „Polic” odpowiedzieli długim pismem, w któ-
rym wyliczyli powody, dla których postanowili nie przyj-
mować żądań związkowców. Ich zdaniem, propozycje 
naruszają klauzulę pokoju społecznego, są niezgodne z 
ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych i w związku 
z tym nie mogą być podstawą do wszczęcia takiego sporu.

- Wysokość Funduszu Premiowego jest przedmiotem 
negocjacji między Zarządem Spółki a przedstawicielami 
Zakładowych Organizacji Związkowych, prowadzonych 
do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego, na który Fun-
dusz jest ustalany. Nieuzgodnienie Funduszu Premiowego 
w tym okresie oznacza, że Fundusz na rok następny wy-
nosić będzie 70 procent Funduszu dotychczasowego. Po-
wyższy zapis w ZUZP jest jednoznaczny. Uważamy, że 
żadanie przez Stronę Społeczną podpisania porozumienia 
w sprawie wysokości Funduszu Premiowego na rok 2021 w 
wysokości 13 milionów złotych, a więc na poziomie jak w 
2020 roku, w trybie Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbio-
rowych, w sytuacji niewynegocjowania kwoty Funduszu 
Premiowego przez stron do 15 grudnia br., o czym mówi 
ZUZP jest złamaniem klauzuli pokoju społecznego a więc 
złamaniem zapisów ZUZP – napisali prezesi „Polic”: Woj-
ciech Wardacki, Mariusz Kądziołka i Tomasz Panas.
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W podobnym tonie utrzymane są wypowiedzi o po-
zostałych dwóch postulatach związkowców: oczekiwanie 
zasilenia kart przedpłacowych na święta i Dzień Chemi-
ka wymagałyby protokołu dodatkowego do ZUZP. Skoro 
negocjacje zakończyły się fiaskiem i protokołu dodatko-
wego nie podpisano, pracodawca dokona jedynie odpisu 
podstawowego. Także i tu, prezesi wskazują na złamanie 
klauzuli pokoju społecznego. Postulat podwyższenia płac 
o 200 złotych, zgodnie z wysokością podwyżki pensji mi-
nimalnej w kraju, zarząd „Polic” odrzuca ze względu na 
niezgodność z Zakładowym Taryfikatorem Klasyfikacyj-
nym i Tabelą Miesięcznych Stawek Zaszeregowania.

- Żądanie to, doprowadzające w indywidualnych przy-
padkach do zwiększenia wynagrodzenia zasadniczego do 
kwoty przewyższającą górną granicę widełek miesięcznych 
stawek osobistego zaszeregowania, określonych w ZUZP jest 
naruszeniem klauzuli pokoju społecznego. Reasumując: czy 
Strona Społeczna wypowiada Zakładowy Układ Zbiorowy 
Pracy? – pytają prezesi Zakładów Chemicznych.

Związkowy w odpowiedzi, zwrócili uwagę, że żadna 
ze złożonych przez nich propozycji nie nosiła znamion 
wniosku o zmianę ZUZP, a przeciwnie – wszystkie opie-
rały się o zapisy układu. Wskazali też, że choć członkowie 
Zarządu dużo piszą o negocjacjach, z winy pracodawcy 
faktycznie do żadnych negocjacji nie doszło: „na pierw-
szym spotkaniu pracodawca oświadczył, że nie podpisze 
porozumienia dotyczącego wysokości funduszu premio-
wego i ustali jego wielkość na podstawie zapisu o nie-
osiągnięciu porozumienia w wyznaczonym terminie”. 
Jest to złamanie obowiązujących przepisów Kodeksu 
pracy, w związku z czym uprawnione jest domaganie się 
rozpoczęcia negocjacji o funduszu premiowym, mimo 
że minął termin, przewidziany w układzie zbiorowym. 
Związkowcy wskazali, że nie występowali z żądaniem 
podniesienia funduszu premiowego a utrzymania go na 
dotychczasowym poziomie. Działanie pracodawcy uznać 
należy za wystąpienie o obniżenie wynagrodzeń bez pod-
jęcia negocjacji. W odpowiedzi zarządowi czytamy także, 
że nie przedstawiono żadnego zestawienia, wskazującego 

na konieczność zmian zaszeregowania po zwiększeniu 
wynagrodzeń o wymiar wzrostu plac minimalnej, czyli o 
200 złotych.

- Wymieniliśmy później jeszcze kilka pism, ale to do 
niczego nie prowadzi – mówi Krzysztof Zieliński. - Róż-
nie układały się nam negocjacje, bywały sytuacje trudne. 
Pierwszy raz jednak mamy do czynienia z całkowitym od-
rzuceniem przez zarząd woli porozumienia. Nie ma roz-
mów, nie ma dialogu, widać tylko upór i niechęć. Prezesi 
próbowali się tłumaczyć, że ze względu na pandemię sytu-
acja jest ciężka, ale skoro wcześniej opowiadali o sukcesach 
i rekordowych zyskach, to coś w tej argumentacji zgrzyta. 
Spróbujemy porozmawiać o „Policach” na forum Woje-
wódzkiej Rady Dialogu Społecznego i spróbować rozwią-
zać spór pokojowo.

Mieczysław Jurek – przewodniczący Zarządu Regionu 
NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego i jednocze-
śnie wiceprzewodniczący WRDS, złożył na ręce prze-
wodniczącego rady (przez najbliższe pół roku tę funkcję 
sprawuje wojewoda Zbigniew Bogucki), wniosek o zwoła-
nie posiedzenia, poświęconego problemom w Zakładach 
Chemicznych „Police”. Czytamy w nim  m.in.: „Pismem 
z dnia 21.01.2021 r. zwróciły się do mnie organizacje 
związkowe działające w Zakładach Chemicznych Police, 
by temat braku porozumień płacowych w tym zakładzie 
pracy został omówiony w ramach WRDS. Z otrzymanego 
przeze mnie pisma wynika, że mimo odpowiednich dzia-
łań podjętych przez związki zawodowe działające w tym 
zakładzie pracy, pracodawca nie podjął negocjacji odno-
śnie ustalenia wysokości wynagrodzeń na rok 2021, co 
w dalszej kolejności skutkować może znacznym obniże-
niem funduszu wynagrodzeń w roku bieżącym, mimo iż 
sytuacja finansowa i gospodarcza zakładu pracy w żaden 
sposób nie usprawiedliwia takiego działania pracodawcy. 
Co niezwykle istotne, w omawianej sprawie, wbrew zapi-
som obowiązującego Zakładowego Układu Zbiorowego 
Pracy, pracodawca odmówił jakiegokolwiek dialogu oraz 
prowadzenia negocjacji. Jednocześnie należy zwrócić 
uwagę, na fakt, że Zakłady Chemiczne Police pozostają 
jednym z największych przedsiębiorstw oraz pracodaw-
ców na terenie Województwa Zachodniopomorskiego. 
Co za tym idzie wszelkie niepokoje społeczne lub spory i 
akcje protestacyjne mogą mieć negatywny wpływ na go-
spodarkę oraz rynek pracy w naszym województwie”.

Należy dodać, iż w proponowanym Zakładowym 
Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2021 r., Zarząd Gru-
py Azoty Z.Ch. „Police” SA nie przewiduje odpisu socjal-
nego dla emerytów i rencistów, tak jak to miało miejsce 
w latach poprzednich. Jak to się ma do prospołecznej po-
lityki Rządu RP?

Fot. Eliza Tomczak
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Przepychanka o świetlicę
W grudniu 2020 r., Rada Instytutu Dziedzictwa Solidarności skierowała apel do Prezydenta Szczeci-
na, w którym wezwała go zabezpieczenia budynku, w którym mieści się historyczna świetlica Stocz-
ni Szczecińskiej oraz utworzenia w nim instytucji kultury, zajmującej się popularyzacją dziedzictwa 
NSZZ „Solidarność”. Na ten apel Miasto odpowiedziało pismem skierowanym do Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego, w którym zaoferowało przekazanie Skarbowi Państwa stoczniowego bu-
dynku za symboliczna złotówkę. W ten sposób rozpoczął się kolejny sezon serialu pt., „Co zrobić z 
historyczną świetlicą Stoczni Szczecińskiej”. Główne role odgrywają w nim urzędnicy, zarówno Mini-
sterstwa Kultury, jak i Urzędu Miasta, którzy skutecznie przyczyniają się do degradacji tego obiektu.

Przypomnijmy: świetlica Stoczni 
Szczecińskiej była miejscem najważniej-
szych wydarzeń, do jakich doszło w na-
szym regionie, jak i w Polsce po 1945 r. To 
tutaj, w Grudniu 1970 r., po raz pierwszy 
w powojennej historii Polski sformuło-
wano postulat utworzenia niezależnych 
od partii komunistycznej związków za-
wodowych. W styczniu 1971 r., świetli-
ca była miejscem pierwszego w krajach 
komunistycznych spotkania pierwszego 
sekretarza partii komunistycznej ze straj-
kującymi robotnikami; w Sierpniu 1980 
r. podpisano w niej porozumienie, które 
umożliwiło postanie NSZZ „Solidar-
ność”; w grudniu 1981 r. aresztowano w 
niej przywódców strajku, jaki wybuchł w 
Stoczni Szczecińskiej po wprowadzeniu 
stanu wojennego. Jej znaczenie można 
porównać wyłącznie z Salą BHP Stoczni 
Gdańskiej – która, nota bene, kilka lat 
temu została gruntownie wyremontowa-
na.

Pierwszą próbę instytucjonalnego 
określenia przyszłości świetlicy stocz-
niowej podjęto w styczniu 2014 r.. Wów-
czas NSZZ „Solidarność”, Gmina Miasto 
Szczecin i Instytutu Pamięci Narodo-
wej podpisały list intencyjny w sprawie 
świetlicy dawnej Stoczni im. Adolfa 
Warskiego w Szczecinie. Napisano w 
nim o niepodważalnej roli Szczecina w 
artykułowaniu wolnościowych aspiracji 
Polaków i przezwyciężeniu totalitarnego 
zniewolenia oraz o tym, że strony listu 
„wyrażają wolę podjęcia współpracy w 
celu zachowania w pamięci obecnych i 
przyszłych pokoleń znaczenia tych histo-
rycznych miejsc, w których dokonywały 
się zmiany oblicza współczesnej Polski i 
Europy”. Ramy wspólnych działań oraz 

forma organizacyjna przedsięwzięcia 
miały „zostać wypracowane  w toku dal-
szych uzgodnień....”

W tym czasie z inicjatywy Piotra 
Mynca - ówczesnego wiceprezydenta 
Szczecina oraz Longina Komołowskie-
go, zdołano przygotować i sfinalizować 
transakcję przejęcia przez Miasto obiektu 
od strony rządowej. 

Kolejną ważną cezurą była wypo-
wiedź wicepremiera Piotra Glińskiego- 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-

wego, który 30 sierpnia 2017 r. w trakcie 
obchodów kolejnej rocznicy podpisania 
Porozumień Sierpniowych, publicznie 
zadeklarował, że ministerstwo przezna-
czy środki finansowe na remont budynku 
oraz będzie współprowadzić z Miastem 
funkcjonującą w nim instytucję kultury.  

Jesienią 2017 r., krótko po obcho-
dach 37. rocznicy podpisania Porozu-
mień Sierpniowych w Szczecinie, wła-
dze Miasta rozpoczęły korespondencję 
z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.  Miasto dysponowało już 
opracowaną na własny koszt inwenta-
ryzacją budowlaną, a także programem 
funkcjonalno-użytkowym i projektem 
koncepcyjnym zagospodarowania obiek-
tu wraz z przyległym terenem. Ustalono, 
że instytucja będzie nosiła nazwę Ośro-
dek Stocznia – Wolność i Solidarność.  

W maju 2018 r., prezydent Miasta 
zaakceptował przygotowaną przez Mini-
sterstwo Kultury treść listu intencyjnego 
w sprawie współpracy na rzecz utworze-
nia wspólnej instytucji kultury. Jednocze-
śnie Miasto poprosiło o wskazanie for-
muły nadania listowi oficjalnego charak-
teru w możliwie nieodległym terminie. 
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Ze względu na brak odpowiedzi z mini-
sterstwa, zastępca prezydenta Szczecina- 
Krzysztof Soska napisał w grudniu 2018 
r. do MKiDN zapytanie o powody tak 
długiej zwłoki w udzieleniu odpowiedzi.

Ministerstwo zareagowało, po pół 
roku. W czerwcu 2019 r. MKiDN wysto-
sowało do Miasta pismo, w którym poin-
formowało, iż podtrzymuje wolę konty-
nuowania rozmów na temat utworzenia 
instytucji Ośrodek Stocznia – Wolność i 
Solidarność. Zdaniem ministerstwa po-
nownego przeanalizowania wymagałby 
jednak kosztorys prac remontowych   i 
modernizacyjnych obiektu, a także pro-
gram działalności merytorycznej. Kwe-
stia listu losów intencyjnego z maja 2018 
r. została pominięta.

Po rozmowach z przedstawicielami 
Instytutu Pamięci Narodowej w Szczeci-
nie i „Solidarności” 25 lipca br. zastęp-
ca prezydenta K. Soska poinformował 
Ministra Kultury, że opisany w przygo-
towanym przez Miasto programie funk-
cjonalno-użytkowym oraz w projekcie 
koncepcyjnym sposób zagospodarowa-
nia obiektu, nie uległ istotnej dezaktuali-
zacji. Miasto wskazało, że kluczową spra-
wą jest to, na jakie będzie zaangażowanie 
budżetu państwa w kosztach remontu, 
modernizacji i adaptacji obiektu na po-
trzeby planowanej instytucji. Jednocze-
śnie Szczecin zaproponował, żeby rozpo-
częcie wspólnego projektu zbiegało się z 
przypadającą na przyszły rok 40. rocznicą 

podpisania w Szczecinie Porozumień 
Sierpniowych. 

W odpowiedzi Ministerstwo zapro-
ponowało na jubileusz: podpisanie listu 
intencyjnego, który od ponad roku był 
już gotowy i podpisany przez prezyden-
ta Szczecina. Jak wiemy jednak w trakcie 
jubileuszu nie podpisano żadnego listu in-
tencyjnego oraz nie podjęto jakichkolwiek 
działań w celu zabezpieczania budynku.

Jednocześnie Minister Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego w tym okresie 
zaczął zmieniać swoje stanowisko doty-
czącego remontu świetlicy i utworzenia 
w nim instytucji kultury. Zaczął podnosić 
w oficjalnych pismach problem ewentu-
alnego niedoszacowania świetlicy oraz 
wprowadził nowy argument, bowiem 
wskazał, że w Szczecinie realizuje już 
działania  mające na celu upamiętnienie 
historii porozumień szczecińskich w po-
staci ekspozycji w oddziale Muzeum Na-
rodowego Centrum Dialogu „Przełomy”, 
nota bene instytucji podlegającej mar-
szałkowi województwa.

Nowy etap w tej urzędniczej prze-
pychance rozpoczął się w grudniu 2020 
r. wówczas Rada Instytutu Dziedzictwa 
Solidarności skierowała apel do Prezy-
denta Szczecina i wezwała go zabezpie-
czenia budynku, w którym mieści się hi-
storyczna świetlica Stoczni Szczecińskiej 
oraz utworzenia w nim instytucji kultury, 
zajmującej się popularyzacją dziedzictwa 
NSZZ „Solidarność”. Na ten apel Miasto 

odpowiedziało pismem skierowanym do 
Ministra Kultury i Dziedzictwa, w któ-
rym zaoferowało przekazanie Skarbowi 
Państwa stoczniowego budynku za sym-
boliczną złotówkę.

MKiDN formalnie nie odpowiedziało 
na propozycje Miasta. W przekazach me-
dialnych wskazywało jednak, że możliwe 
byłoby „zachowanie dla potomnych histo-
rycznej świetlicy stoczniowej, czyli miej-
sca, gdzie m.in. podpisano Porozumienia 
Sierpniowe, a także wpisanie jej do sieci 
obiektów upamiętniających najważniejsze 
wydarzenia powojennej Polski, prowadzo-
nych przez Ministra Kultury”. Jednoczenie 
ministerstwo stwierdziło, że „oczekuje od 
władz miasta Szczecina odpowiedzialnego 
podejścia do dziedzictwa znajdującego się 
na terenie miasta” zaznaczając, że resort 
kultury „od wielu lat” wskazuje, że ko-
nieczne jest uregulowanie sytuacji dawnej 
stołówki stoczniowej” oraz „Warunkiem 
jakichkolwiek działań związanych z ewen-
tualnym włączeniem się MKiDN w prace 
nad remontem stołówki stoczniowej (utwo-
rzeniem w niej przestrzeni kulturalnej) 
jest jednak podjęcie działań przez miasto 
Szczecin, w tym zapewnienie odpowiedniej 
infrastruktury oraz zmiana planu zagospo-
darowania przestrzennego dla otoczenia 
stołówki” - zaznaczono. Dodajmy jednak, 
że oczekiwania Ministra Kultury są, co 
najmniej zagadkowe, a z pewnością kom-
promitują podległych mu urzędników, 
bowiem te postulaty zostały przez Miasto 
zrealizowane już kilka lat temu. 

Podsumowując, problem remontu 
Świetlicy Stoczni Szczecińskiej stał się 
przedmiotem urzędniczej przepychan-
ki. Niestety odbywa się ona kosztem 
tego wyjątkowego dla naszej historii i 
tożsamości miejsca. Jeżeli ten chocholi 
urzędniczy taniec będzie trwał nadal, to 
z pewnością budynek ulegnie całkowitej 
degradacji. Dowodem na to jest fakt, że 
w trakcie, gdy urzędnicy wymieniają się 
korespondencją, nikt z nich nie podjął ja-
kichkolwiek działań, które zabezpieczyły-
by go przed destrukcją, choćby takich jak 
naprawa uszkodzonego dachu.

Dr Marcin Stefaniak
Fot. zasoby IPM
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IPN zabiera bazę Szczecinowi
Wiosną 2012 r. dr Andrzej Ossowski i dr Marcin Stefa-
niak wystąpili z inicjatywą utworzenia bazy genetycz-
nej, która miała umożliwić identyfikację polskich ofiar 
komunizmu i faszyzmu. Ostatecznie we wrześniu 2012 
r. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie oraz 
Instytut Pamięci Narodowej podpisali porozumienie o 
utworzeniu Polskiej Bazy Genetycznej Ofiar Totalitary-
zmów. Projekt ten, w krótkim okresie stał się najważ-
niejszym polskim przedsięwzięciem historycznym oraz 
znakiem rozpoznawczym naszego regionu. Niestety, 
w grudniu ubiegłego roku IPN, nie podając powodów, 
wypowiedział porozumienie o utworzeniu PBGOT. 
Oznacza to, że projekt ten nie będzie już funkcjonował 
w dotychczasowej formule, zaś sposób postępowania 
IPN wpisuje się w trwający od lat mechanizm zabie-
rania z naszego regionu istotnych i efektywnie działa-
jących instytucji. Poniżej przedstawiamy główne osią-
gniecia PGOT zrealizowane w latach 2012 – 2020.

Polska jest krajem, który w XX wieku doświadczyły 
dwa systemy totalitarne: niemiecki nazizm i sowiecki 
komunizm. Obydwa systemy spowodowały niepowe-
towane straty i doprowadziły do anihilacji milionów 
obywateli Polski. Terror rozpoczął się w 1936 roku i 
trwał nieprzerwanie do roku 1956, jednak aż do roku 
1989 dochodziło do łamania praw człowieka i mordów 
na obywatelach. To spowodowało, że w Polsce w któ-
rej ofiary były liczone w milionach, temat ekshumacji 
i przenoszenia szczątków oraz podejmowanych prób 
identyfikacji był ciągle żywy. Jednak w całym tym pro-
cesie porażała bezimienność ofiar. Brak możliwości 
identyfikacji z uwagi na masową ilość ofiar, jak i na brak 
możliwości technologicznych, spowodował że większość 
ofiar była bezimienna a przeprowadzane sporadyczne 
identyfikacje osób najczęściej były błędne. Stan ten 
udało się zmienić w 2012 roku kiedy powołano do życia 
projekt Polskiej Bazy Genetycznej Ofiar Totalitaryzmów 
(PBGOT). Zadaniem powstałego projektu jest zastoso-
wanie najnowocześniejszych technik genetyki sądowej 
w identyfikacji ofiar zbrodni systemów totalitarnych. 
Projekt zakładał zebranie materiału porównawczego 
od żyjących krewnych ofiar systemu komunistycznego 
i nazistowskiego. W trakcie prac zaczęto także groma-
dzić materiał pochodzący z ekshumowanych szczątków 
oraz rozpoczęto proces identyfikacji ofiar. Badania 
genetyczne stały się podstawową metodą identyfikacji 
osób w przypadku osób-NN, ofiar zdarzeń masowych, 
przestępstw i innych. Jednak w przypadku ofiar II wojny 
światowej i okresu powojennego terroru komunistycz-
nego, prace prowadzone na świecie nadal są incyden-
talne. Udane badania podejmowały różne zespoły z Fin-
landii, USA, Chorwacji, Słowenii, Rosji, Polski, Hiszpanii. 
Największym do tej pory prowadzonym projektem nad 

masową identyfikacją ofiar konfliktu zbrojnego, w ba-
daniach którego powszechnie zastosowano metody 
genetyczne do masowej identyfikacji ofiar, była wojna 
1991-1995 w Bośni i Hercegowinie. Projekt ten ukazał, 
że zastosowanie badań DNA na masową skalę daje po-
zytywne efekty. Większość tego typu projektów rozpo-
czyna się zaraz po zaistnieniu zdarzenia. W  przypadku 
PBGOT od chwili śmierci ofiar do rozpoczęcia projektu 
minęło kilkadziesiąt lat. To powodowało powstanie kilku 
problemów. Jednym z nich był stopień degradacji DNA, 
niewspółmiernie większy w badanych przez nas przy-
padkach. Kolejnym problemem była niewielka wiedza 
na temat ofiar, w wielu przypadkach nie zachowały się 
żadne precyzyjne informacje na temat cech ofiar takich 
jak wzrost, kolor oczu, karnacja, kolor włosów, informa-
cje o przebytych chorobach czy urazach etc., nawet nie 
zachowały się zdjęcia ofiar. W przypadku teraźniejszych 
badań mamy pełen dostęp do tego typu danych. 

Pierwszym zadaniem z jakim zetknął się zespół PB-
GOT była identyfikacja ofiar zbrodni komunistycznych 
pogrzebanych na Powązkach Wojskowych w Warszawie, 
na kwaterze „Ł”. W tym miejscu pochowano kilkaset 
ofiar zbrodni komunistycznych w okresie 1948-1956. 
W latach 2012-2017 wykonano kilka ekshumacji od-
najdując szczątki przeszło 200 ofiar. Około 60 spośród 
nich udało się zidentyfikować tylko i wyłącznie dzięki 
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badaniom DNA. W miejscu tym chowano nie tylko po-
szukiwane przez nas osoby, będące ofiarami zbrodni 
komunistycznych, ale także skazanych na karę śmierci 
przestępców kryminalnych, pospolitych bandytów oraz  
zbrodniarzy niemieckich i ukraińskich. Pochówków 
dokonywano potajemnie i były one maskowane aby 
nie dochodziło do zabierania ciał przez rodziny. Około 
1/3 tego miejsca zniszczono poprzez założenie w tym 
miejscu cmentarza i stworzeniu współczesnych kwater 
grzebalnych. 

Kolejnym miejscem w których brał udział zespół był 
Areszt Śledczy w Białymstoku na terenie którego odna-
leziono około 395 ofiar zbrodni, zarówno niemieckich 
jak i komunistycznych. W regularnych jamach grobo-
wych odkryto 376 ofiar, w jamach poekshumacyjnych 
(zniszczonych) 10 ofiar, w systemach korzeniowych 
drzew 4 ofiary, w zasypisku fundamentów budynków 2 
ofiary, w wykopach sondażowych 3 ofiary. Odnaleziono 
177 mężczyzn, 61 kobiet oraz 148 dzieci. Szczególnie 
szokujące dla zespołu przyzwyczajonego do pracy ze 
szkieletami ludzkimi były odnajdowane szkielety ko-
biet w zaawansowanej ciąży. W trakcie wykonywania 
badań genetycznych zmieniała się nieco struktura płci 
badanych osób ponieważ dopiero po badaniach DNA 
ostatecznie ustalana jest płeć. Obydwa systemy totali-
tarne korzystały z tego samego miejsca grzebalnego. Na 
tym terenie spoczęli Polacy, Romowie, Żydzi i Rosjanie. 
To powoduje, że prace prowadzone na tym terenie były 
szczególnie trudne. Dotychczas zidentyfikowano około 
20 ofiar. Przytoczymy jeden bardzo ciekawy przypadek. 
Podczas badań identyfikacyjnych udało się zidentyfi-
kować Piotra Wądołowskiego, urodzonego w 1913 r. w 
Chlebiotkach Nowych k. Jeżewa, zamieszkałego we wsi 
Chlebiotki. Został on aresztowany przez Niemców 15 
lipca. 1943 r. i osadzony w więzieniu w Białymstoku. W 

drugiej połowie lipca 1943 r. rozstrzelano go w ogrodzie 
więziennym i tam pochowano. Jego szczątki odnale-
ziono w 2014 roku i zidentyfikowano w 2015 roku. 
Porównując bazę genotypów ofiar odnaleziono szkielet 
z takim samym profilem Y-STR. Mogło to wskazywać 
na pokrewieństwo w linii męskiej, sekwencje mtDNA 
nie były tożsame. Przy badanym szkielecie odnalezio-
no monetę z 1949 roku co jednoznacznie wskazywało 
że tym razem mamy do czynienia z ofiarą zbrodni ko-
munistycznych. Z danych archiwalnych nie ustalono 
kim mógł być odnaleziony szkielet. Dopiero w trakcie 
śledztwa prowadzonego przez prokuratora, córka 
zidentyfikowanej ofiary wspomniała że w latach 50. 
zginęło dwóch kuzynów (braci) w walkach z jednostkami 
Urzędu Bezpieczeństwa. Na podstawie tych informacji 
ustalono nazwiska i dane poległych krewnych. Z badan 
antropologicznych wynikało, że ofiara była bardzo mło-
da w wieku około 18 lat. Odnaleziono bliskich krewnych 
ofiar (siostrę) i na podstawie badań DNA zidentyfikowa-
no Jana Wądołowskiego – ur. 5 października 1934 r. w 
Chlebiotkach Nowych k. Jeżewa. Zginął 19 grudnia 1952 
r. w walce z Grupą Operacyjną UB-KBW w Krzewie-Ple-
bankach, jego zwłoki zostały zabrane przez UB i pogrze-
bane w piwnicy na płody rolne w ogrodzie więziennym 
w Białymstoku. Jest to bardzo symboliczne odnaleziono 
dwóch bliskich krewnych zamordowanych przez dwa 
różne systemy totalitarne a ich ciała spoczęły w tym 
samym miejscu.

Kolejnym przypadkiem, którym zajmowała się 
PBGOT sprawa wyjaśnienia pochodzenia pochówków 
szkieletowych znalezionych na terenie obozu zagłady 
w Sobiborze. Podczas prac archeologicznych natknięto 
się na pochówki szkieletowe 10 osób. Było to dosyć 
nietypowe ponieważ na terenie tego obozu znajdowano 
jedynie groby ciałopalne. Archeolodzy postawili tezę, że 
są to pochówki powojenne ofiar zbrodni komunistycz-
nych, które to potajemnie były chowane na terenie nie-
mieckiego obozu zagłady po II wojnie światowej. Bada-
nia przeprowadzono we współpracy z prof. Waltherem 
Parsonem z Insbrucka. Przeprowadzona kompleksowa 
analiza DNA, wraz z analizą pochodzenia biogeograficz-
nego, jednoznacznie wykazała, że mamy do czynienia 
z osobami pochodzenia żydowskiego, a co za tym idzie 
pochówki pochodzą z okresu działalności niemieckiego 
obozu zagłady. To korespondowało z analizą przedmio-
tów odnalezionych przez zespół przy szczątkach ofiar w 
postaci niemieckiej amunicji do broni krótkiej wojennej 
produkcji. 

Projekt Polskiej Bazy Genetycznej Ofiar Totalita-
ryzmów zapoczątkował masowe profilowanie DNA 
wszystkich odnajdowanych ofiar i doprowadził do iden-
tyfikacji przeszło 110 osób, zakończono badania DNA 
przeszło 1300 ofiar, będą mogły być one zidentyfikowa-
ne gdy zgłoszą się bliscy krewni i oddadzą swój materiał 
genetyczny. 

dr hab. Andrzej Ossowski 
dr Marcin Stefaniak

Fot. zasoby PUM
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Legalne zatrudnienie cudzoziemca
Co warto wiedzieć o legalnym zatrudnianiu cudzoziemców w naszym kraju? Jakie przepisy mają 
zastosowanie do cudzoziemców przed i w czasach pandemii?

Inspektorzy pracy Okręgowego Inspek-
toratu Pracy w Szczecinie każdego roku 
przeprowadzają kilkaset kontroli, w trakcie 
których sprawdzają legalność zatrudnienia 
i wykonywania pracy przez cudzoziemców. 
Kontrole bardzo często wykazują przypad-
ki nielegalnego powierzenia wykonywania 
pracy cudzoziemcom. W efekcie powyższe-
go, wobec przedsiębiorców, którzy narusza-
ją obowiązujące przepisy prawa stosowane 
są sankcje, w postaci mandatów karnych, 
wniosków o ukaranie kierowanych do Są-
dów Karnych. W przypadku mniejszych na-
ruszeń stosowane są środki oddziaływania 
wychowawczego. 

Jakim wymaganiom należy sprostać, 
aby nie zasilać grupy tych przedsiębiorców, 
którzy płacą mandaty, czy grzywny zasą-
dzane wyrokami sądów karnych? Wystar-
czy pochylić się nieco nad obowiązującymi 
przepisami, w szczególności nad ustawą o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy, która reguluje materię dotyczącą 
legalnego zatrudniania cudzoziemców w 
Polsce, a w sytuacjach wątpliwych nie cze-
kać na kontrolę, tylko szukać rozwiązania 
problemu w Okręgowym Inspektoracie 
Pracy w Szczecinie. OIP w Szczecinie poza 
działalnością kontrolną zajmuje się również 
działalnością prewencyjną i popularyzacją 
prawa pracy, organizując szkolenia, udo-
stępniając materiały informacyjne w zakre-
sie m.in. legalnego zatrudnienia czy udzie-
lając bezpłatnych porad prawnych. 

Aby odpowiedzieć na pytanie, jakie 
obowiązki musi wypełnić przedsiębiorca, 
który ma zamiar zatrudnić cudzoziemca, 
należy zacząć od ustalenia jego obywa-
telstwa. Obywatele krajów członkowskich 
Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego mogą podejmować zatrud-
nienie na terytorium Polski bez żadnych 
ograniczeń, a w zakresie wymogów doty-
czących legalnego zatrudnienia traktowani 
są analogicznie jak obywatele polscy m.in. 
umowa o pracę sporządzona na piśmie i 
potwierdzona podpisami stron oraz zgło-
szenie do ubezpieczenia społecznego. 

W każdym innym przypadku przed-
siębiorca, który zamierza zatrudnić cudzo-
ziemca powinien rozpocząć to zatrudnianie 
od ustalenia, czy cudzoziemiec legalnie 
przebywa na terytorium naszego kraju. Taki 
wymóg nakłada na zatrudniającego art. 2 
ustawy o skutkach powierzania wykonywa-

nia pracy cudzoziemcom przebywającym 
wbrew przepisom na terytorium RP, który 
wyraźnie stanowi, że podmiot powierza-
jący wykonywanie pracy cudzoziemcowi 
jest obowiązany żądać od cudzoziemca 
przedstawienia przed rozpoczęciem pracy 
ważnego dokumentu uprawniającego do 
pobytu na terytorium RP. Co więcej artykuł 
3 wyżej wskazanego aktu prawnego, nakła-
da na podmiot powierzający wykonywanie 
pracy, przechowywanie przez cały okres 
wykonywania pracy przez cudzoziemca, 
kopii dokumentu pobytowego – o czym 
niestety nie wszyscy pamiętają. Wiedząc, 
że cudzoziemiec posiada ważny dokument 
pobytowy uprawniający do wykonywania 
pracy na terytorium Polski (np. paszport 
biometryczny, wiza, karta pobytu), można 
podjąć działania w kierunku legalnego za-
trudnienia cudzoziemca. 

W tym miejscu warto zaznaczyć, że ak-
tualnie, w zakresie legalnego pobytu cu-
dzoziemców na terytorium RP – w związku 
z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospoli-
tej Polskiej stanu epidemicznego, a następ-
nie stanu epidemii - w celu zapobiegania 
zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 obowią-
zują przepisy szczególne wprowadzone ko-
lejnymi tarczami antykryzysowymi (opisane 
w dalszej części opracowania).

Warto też przypomnieć, że od 11 czerw-
ca 2017 r. m.in. obywatele Ukrainy, posiada-
jący paszporty biometryczne, mogą prze-
kraczać granice bez konieczności posiada-
nia wizy. Obywatele Ukrainy, posiadający 
paszporty biometryczne, w ramach korzy-
stania z ruchu bezwizowego mogą legalnie 
podjąć pracę w Polsce (m.in. na podstawie 
zezwolenia, lub zarejestrowanego w PUP 
oświadczenia), w ciągu okresu objętego 
ruchem bezwizowym tj. 90 dni w trakcie 
180 dni. Liczy się łączny okres przebywania 
danego cudzoziemca na terytorium wszyst-
kich państw strefy Schengen. Po upływie 
wskazanego wyżej okresu, konieczne jest 
uzyskanie polskiego tytułu pobytowego. 

Znak paszportu biometrycznego.

Obcokrajowiec, któremu kończy się 
legalny pobyt na terytorium Polski, np. na 
podstawie wizy i który zamierza starać się 
o zezwolenie na pobyt czasowy, na pobyt 
stały lub pobyt rezydenta długotermino-
wego UE itd., powinien – nie później niż 
w ostatnim dniu legalnego pobytu w Pol-
sce – wystąpić z wnioskiem do wojewody 
właściwego ze względu na miejsce pobytu 
o jego przedłużenie. Przepisy przewidują 
zamieszczanie przez urząd wojewódzki w 
dokumencie podróży cudzoziemca (np. 
paszporcie) odcisku stempla potwierdza-
jącego, że cudzoziemiec złożył w terminie 
wniosek o wydanie któregoś z ww. zezwo-
leń pobytowych i wniosek nie zawiera bra-
ków formalnych lub zostały one uzupełnio-
ne w terminie. W takich przypadkach pobyt 
cudzoziemca na terytorium Polski uważa 
się za legalny do dnia, w którym decyzja 
w sprawie odpowiedniego zezwolenia na 
pobyt stanie się ostateczna. Cudzoziemiec 
posiadający w dokumencie podróży taki 
stempel może legalnie pracować, ale m.in. 
pod warunkiem, że bezpośrednio przed 
złożeniem wniosku o zezwolenie pobytowe 
był uprawniony do wykonywania pracy na 
terytorium Polski.

Chcąc zgodnie z przepisami zatrudnić 
cudzoziemca (który ma legalny pobyt na te-
rytorium Polski, bo to już sprawdziliśmy jw.) 
musimy ustalić, czy cudzoziemiec jest zwol-
niony z obowiązku posiadania zezwolenia 
na pracę z uwagi np. na posiadany status 
rezydenta RP, odbywane studia stacjonar-
ne, posiadane zezwolenie na pobyt stały 
czy Kartę Polaka itd. Katalog osób zwolnio-
nych z obowiązku posiadania zezwolenia 
na pracę znajduje się m.in. w ustawie o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pra-
cy, a także w rozporządzeniu Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 
r. w sprawie przypadków, w których powie-
rzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest 
dopuszczalne  bez konieczności uzyskania 
zezwolenia na pracę. Rozporządzenie za-
wiera 26 przypadków, w których możliwe 
jest podjęcie pracy bez konieczności uzy-
skania zezwolenia m.in. cudzoziemcy:
• będący studentami studiów stacjonar-

nych odbywanych w Rzeczypospolitej 
Polskiej lub uczestnikami stacjonarnych 
studiów doktoranckich odbywanych w 
Rzeczypospolitej Polskiej,
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• będący studentami, którzy wykonują 
pracę w ramach staży zawodowych, do 
których odbywania kierują organizacje 
będące członkami międzynarodowych 
zrzeszeń studentów,

• będący studentami, którzy wykonują 
pracę w ramach współpracy publicznych 
służb zatrudnienia i ich zagranicznych 
partnerów, jeżeli potrzeba powierzenia 
cudzoziemcowi wykonywania pracy jest 
potwierdzona przez właściwy organ za-
trudnienia,

• będący absolwentami polskich szkół 
ponadgimnazjalnych, stacjonarnych 
studiów wyższych lub stacjonarnych stu-
diów doktoranckich na polskich uczel-
niach, w instytutach naukowych Polskiej 
Akademii Nauk lub instytutach badaw-
czych działających na podstawie przepi-
sów o instytutach badawczych. Zwolnie-
nie z obowiązku posiadania zezwolenia 
na pracę nie obejmuje studentów stu-
diów niestacjonarnych (zaocznych, wie-
czorowych, eksternistycznych itp.).

• będący lekarzami lub lekarzami denty-
stami, którzy posiadają prawo wykony-
wania zawodu na zasadach określonych 
przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 1996 
r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,

• których prawo wykonywania zawodu 
pielęgniarki lub położnej zostało przy-
znane lub stwierdzone zgodnie z prze-
pisami ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o 
zawodach pielęgniarki i położnej,

• uprawionych do wykonywania zawodu 
ratownika medycznego zgodnie z prze-
pisami ustawy z dnia 8 września 2006 r. 
o Państwowym Ratownictwie Medycz-
nym.

Warto przypomnieć, że od 14 lipca 
2019 r. Karta Polaka może być przyzna-
na cudzoziemcom ze wszystkich krajów 
świata. Przedtem była ona wydawana tyl-
ko osobom posiadającym obywatelstwo: 
Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Estonii, 
Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Litwy, Ło-
twy, Mołdawii, Rosji, Tadżykistanu, Turk-
menistanu, Ukrainy lub Uzbekistanu albo 
posiadającej w jednym z tych państw sta-
tus bezpaństwowca.

Posiadacz Karty Polaka, oprócz zwol-
nienia z obowiązku posiadania zezwolenia 
na pracę, jest również m.in. zwolniony z 
opłat konsularnych za przyjęcie i rozpa-
trzenie wniosku o wydanie wizy krajowej 
w celu korzystania z uprawnień wynikają-
cych z posiadania Karty Polaka.

Jeśli z naszych ustaleń wynika, że cu-
dzoziemiec nie kwalifikuje się do grupy 
zwolnionych z obowiązku posiadania do-
datkowego dokumentu legalizującego 
jego zatrudnienia, to do wyboru mamy w 
zasadzie trzy drogi:

I. Rejestracja oświadczenia w PUP.
Od 01 stycznia 2018 roku przepisy o 

powierzaniu wykonywania pracy cudzo-
ziemcom będącym obywatelami Ukrainy, 
Białorusi, Rosji, Mołdawii, Gruzji lub Arme-
nii, na podstawie oświadczeń rejestrowa-
nych w PUP, zostały włączone do ustawy o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy (art. 87 ust. 3-4 i art. 88z-88za). Jeżeli 
cudzoziemiec jest obywatelem wymienio-
nych wyżej państw to może pracować bez 
zezwolenia na pracę, ale pod warunkiem, 
że:
• podmiot powierzający pracę złożył w 

powiatowym urzędzie pracy, właściwym 
ze względu na swoją siedzibę lub miej-
sce stałego pobytu, pisemne oświadcze-
nie o powierzeniu wykonywania pracy 
cudzoziemcowi, według urzędowego 
wzoru;

• powiatowy urząd pracy – przed roz-
poczęciem pracy przez cudzoziemca 
– wpisał to oświadczenie do ewidencji 
oświadczeń.

• praca jest wykonywana na warunkach 
określonych w oświadczeniu (przede 
wszystkim wynagrodzenie cudzoziemca 
nie może być niższe od kwoty wskazanej 
w oświadczeniu);

• jest ona wykonywana przez okres nie 
dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 
12 miesięcy (liczone łącznie we wszyst-
kich podmiotach, w których cudzozie-
miec pracował w tym okresie);

• nie jest to praca uznana przez przepisy 
za pracę sezonową.

W jakich sytuacjach mamy do czynie-
nia z nielegalnym zatrudnieniem cudzo-
ziemca, świadczącego pracę na podstawie 
oświadczenia zarejestrowanego w PUP? W 
szczególności gdy:
• oświadczenie nie zostało wpisane przed 

rozpoczęciem pracy przez cudzoziemca 
– do ewidencji oświadczeń we właści-
wym PUP,

• praca wykonywana jest przez cudzo-
ziemca na rzecz innego podmiotu niż 
ten, który wystawił oświadczenie i doko-
nał jego wpisu do ewidencji w PUP,

• nastąpiło przekroczenie dopuszczalne-
go okresu pracy tj. 6 miesięcy w ciągu 
kolejnych 12 miesięcy (chyba, że znajdą 
zastosowanie przepisy z tarczy antykry-
zysowej),

• nastąpiło powierzenie pracy cudzoziem-
cowi na innym stanowisku lub na innych 
(gorszych, dających mu niższy poziom 
ochrony, mniej korzystnych dla niego) 
warunkach niż określone w oświad-
czeniu – (chyba, że uzasadnieniem jest 
wprowadzenie rozwiązań z tarczy anty-
kryzysowej),

• np. za niższym wynagrodzeniem lub na 
podstawie gorszej umowy przykład: za-
warcie umowy cywilnoprawnej zamiast 
umowy o pracę wskazanej w oświadcze-
niu).

W takich przypadkach odpowiedzial-
ność za wykroczenie ponosi tylko podmiot 
powierzający pracę, ponieważ powyższe 
obowiązki, w tym obowiązek wypłaty wy-
nagrodzenia w prawidłowej wysokości 
oraz zawarcia z cudzoziemcem właściwej 
umowy spoczywa wyłącznie na tym pod-
miocie, a nie na cudzoziemcu.

Warto również pamiętać o tym, że pod-
miot powierzający pracę ma obowiązek 
pisemnie powiadomić powiatowy urząd 
pracy o:
• podjęciu pracy przez cudzoziemca – naj-

później w dniu rozpoczęcia pracy,
• niepodjęciu pracy przez cudzoziemca 

– w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia 
pracy określonego w ewidencji oświad-
czeń.

• 
Niedopełnienie obowiązku pisemnego 

zawiadomienia PUP bądź przekazanie do 
tego urzędu nieprawdziwych informacji 
o podjęciu, niepodjęciu lub zakończeniu 
pracy przez cudzoziemca jest zagrożone 
grzywną do 5 000 zł.

Iwona Lelo-Kędzierska
Nadinspektor Pracy 

w Okręgowym Inspektoracie Pracy 
w Szczecinie
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           Prawo

Zwolnienie lekarskie na kwarantannie
Wiele osób ma wątpliwości czy w przypadku znalezienia się na kwarantannie dopuszczalne jest 
wykonywanie pracy oraz jak wygląda kwestia uzyskania ewentualnego uzyskania prawa do za-
siłku chorobowego. Aby odpowiedzieć sobie na te pytania w pierwszej kolejności należy rozróż-
nić dwie sytuacje, które rodzą odmienne skutki prawne. 

Pierwszą z nich jest izolacja spo-
łeczna, z którą mamy do czynienia 
u osób, u których potwierdzone zo-
stało zarażenie wirusem COVID-19, 
ale jednocześnie ich stan nie wymaga 
hospitalizacji. Osoby te mają obowią-
zek pozostawania w miejscu zamiesz-
kania lub aktualnego pobytu oraz są 
zobowiązane do odizolowania się od 
członków rodziny oraz otoczenia.

Kwarantanna dotyczy z kolei osób, 
które miały kontakt z chorymi na CO-
VID-19 lub u których występuje po-
dejrzenie zakażenia. Postanowienie o 
konieczności odizolowania takiej oso-
by podejmuje Powiatowy Inspektorat 
Sanitarny lub Państwowy Graniczny 
Inspektorat Sanitarny. Osoba prze-
bywająca na kwarantannie pozostaje 
w kontakcie przez telefon z lekarzem 
pierwszego kontaktu. W przypadku 
wystąpienia objawów zarażenia CO-
VID-19 lekarz może zadecydować o 
wydłużeniu okresu izolacji.

Podczas przymusowej izolacji, wy-
nikającej z potwierdzonego zarażenia 
chorobą COVID-19, po wcześniej-
szym zdiagnozowaniu przez lekarza 
oraz wykonaniu testu, pacjentom 
przysługuje zwolnienie lekarskie L4. 
Co do zasady oznacza to, że choremu 
przysługuje zasiłek w wysokości 80% 
wynagrodzenia. 

W przypadku osób pozostających 
na kwarantannie, ale u których nie 
potwierdzono zarażenia koronawiru-
sem, okres obowiązkowej izolacji nie 
zawsze jest tożsamy z niezdolnością 
do pracy z powodu choroby. Kwaran-
tanna oznacza bowiem odosobnienie 
osoby zdrowej, u której nie stwier-
dzono zakażenia chorobą zakaźną, a 
która była jedynie narażona na takie 
zakażenie.

W takim wypadku ustawodawca 

w sposób jednoznaczny dopuszcza 
możliwość wykonywania pracy zdal-
nej w okresie kwarantanny. Zgodnie z 
treścią art. 4h ust. 1 w okresie ogło-
szenia stanu epidemii, pracownicy 
i inne osoby zatrudnione, poddane 
obowiązkowej kwarantannie, mogą, 
za zgodą pracodawcy świadczyć w 
trybie pracy zdalnej pracę określoną 
w umowie i otrzymywać z tego 
tytułu wynagrodzenie. To oznacza, 
że w przypadku, gdy pracownik w 
związku z odbywaniem kwarantanny 
nie wystąpi o zasiłek chorobowy oraz 
w uzgodnieniu ze swoim pracodawcą 
będzie wykonywał pracę zdalną, pra-
wo do zasiłku chorobowego nie bę-
dzie mu przysługiwało. Będzie nato-
miast przysługiwało wynagrodzenie w 
pełnej wysokości za wykonaną pracę.

Jednocześnie niemożność wyko-
nywania pracy w sposób zdalny przez 
osobę odbywającą obowiązkową kwa-
rantannę, jest traktowana na równi 
z niezdolnością do pracy z powodu 
choroby (dla celów wypłaty świad-
czeń pieniężnych z tytułu choroby, tj. 
wynagrodzenia za okres choroby lub 
zasiłku chorobowego). Do wypłaty 
świadczeń nie jest w takim przypadku 
potrzebne zwolnienie lekarskie.

Przy ustalaniu prawa do zasiłku 
chorobowego osobie odbywającej 
kwarantannę stosuje się ogólne zasa-
dy określone w ustawie zasiłkowej. 
Zgodnie z art.  17 ust. 1 ustawy z 
dnia 25 czerwca 1999 r. o świadcze-
niach pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby i macie-
rzyństwa ubezpieczony wykonujący 
w okresie orzeczonej niezdolności do 
pracy pracę zarobkową lub wykorzy-
stujący zwolnienie od pracy w sposób 
niezgodny z celem tego zwolnienia 
traci prawo do zasiłku chorobowego 

za cały okres tego zwolnienia. Zatem 
wykonywanie pracy zdalnej w okresie 
kwarantanny stanowi okoliczność po-
zbawiającą prawa do zasiłku chorobo-
wego.

Podstawą wypłaty świadczeń cho-
robowych osobie poddanej kwaran-
tannie albo izolacji domowej jest in-
formacja w systemie informatycznym 
o objęciu tej osoby kwarantanną lub 
izolacją w warunkach domowych.

Prawo do zasiłku chorobowego 
po przekroczeniu granicy

Osoba, która przekracza grani-
cę państwową jest zobowiązana do 
odbycia obligatoryjnej kwarantanny, 
która trwa 10 dni. W takiej sytuacji 
osobie, która jest objęta  ubezpie-
czeniem chorobowym przysługują 
świadczenia z tytułu choroby, a więc 
wynagrodzenie za czas choroby  wy-
płacane przez pracodawcę na pod-
stawie art. 92 kodeksu pracy lub za-
siłek chorobowy. Aby uzyskać świad-
czenie z tytułu choroby, osoba objęta 
kwarantanną składa „Oświadczenie 
o odbywaniu obowiązkowej kwa-
rantanny po przekroczeniu granicy. 
Oświadczenie należy złożyć w termi-
nie 3 dni roboczych od dnia zakoń-
czenia obowiązkowej kwarantanny.

Wiktor Krukowski
Prawnik Zarządu Regionu
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wytnij i powieś w gablocie

Region

Pamięci Sławomira Pajora

W czwartą rocznicę śmierci Sła-
womira Pajora, prezydenta Stargar-
du w latach 2002-2017, odbyły się 
uroczystości Go upamiętniające. Na 
cmentarzu komunalnym w Stargar-
dzie, oficjalne delegacje złożyły kwia-
ty na grobie Sławomira Pajora. W 

imieniu Zarządu Regionu, wiązankę 
złożyli przewodniczący Mieczysław 
Jurek oraz Stanisław Anasiński i Woj-
ciech Zygoń. Później odbyła się msza 
święta w intencji śp. prezydenta. 

Sławomir Pajor był absolwentem 
ekonomii na Uniwersytecie Szcze-
cińskim. Pracował w administracji 
samorządowej, m.in. jako kierownik 
urzędów rejonowych w Stargardzie 
Szczecińskim i Pyrzycach oraz po-
wiatowego urzędu pracy w  Łobzie. 
Był także dyrektorem Wojewódz-
kiego Urzędu Pracy w Szczecinie i 
wicedyrektorem oddziału regional-
nego Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa.

W latach 1990–1994 zasiadał 

w  Radzie Miasta Pyrzyce. Od 1998 
do 2002 był radnym sejmiku zachod-
niopomorskiego  z ramienia  Akcji 
Wyborczej Solidarność. W 2002 roku 
wygrał wybory na prezydenta Star-
gardu. Później skutecznie ubiegał się 
o reelekcję. Sławomir Pajor zmarł na-
gle 18 stycznia 2017 roku.

Sławomir Pajor.  Fot.UM w Stargardzie
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Pacjentów przyjmujemy po Uprzedniej rejestracji telefonicznej od 8.00 do 20.00

Przeprowadzamy kompleksowe terapie w zakresie:

• dyskopatii oraz zwyrodnień kręgosłupa i stawów

• nerwic, lęków, bezsenności i stanów depresyjnych

Wykonujemy następujące zabiegi:

• fizjoterapia, rehabilitacja,  
terapia manualna kręgosłupa

• terapia falami uderzeniowymi (btl)  
(m.in.: ostroga piętowa)

• akupunktura (m.in.: likwidacja bólu)

• masaż leczniczy, limfatyczny,  
wyszczuplający, antycellulitowy

• hydrocolonoterapia

• ozonoterapia  
(leczenie trudno gojących się ran  
m.in.: stopa cukrzycowa)

• witamina C

Konsultacje lekarskie

Gabinet Medyczny „PARACELSUS"
Szczecin, ul. Jacka Malczewskiego 17/1

rejestracja telefoniczna od 8.00 do 20.00
tel.: 91 433 01 12

paracelsus@paracelsus.com.pl
www.paracelsus.com.pl


