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e-Tygodnik Regionu  

Środkowo-Wschodniego  

Niezależnego Samorządnego 

Związku Zawodowego G łos związkowca 
Numer 40-41/2020 

    23.10.2020 

Pi-

Lublin 

Ze względu na rosnącą liczbę 

zakażeń koronawirusem Zarząd 

Regionu Środkowo-Wschodniego 

NSZZ Solidarność w październiku 

obradował w formie telekonferen-

cji. 

Związkowcy przedstawili bie-

żące działania w oddziałach, 

omówiono także sytuację w za-

kładach pracy. W tym momen-

cie większość firm pracuje  

w miarę normalnie, oczywiście 

w rygorze sanitarnym. 

W Puławach jest nadal na-

pięta sytuacja w PIWET. Związ-

kowcy mają nadzieję, że zmiana 

ministra rolnictwa przyniesie 

oczekiwany przełom. Poza tym 

z problemami 

dotyczącymi za-

rządzania bory-

ka się puławski 

MPWiK. 

Oddział Za-

mość pracuje  

w trybie stacjo-

narnym, ale 

ograniczono 

kontakt bezpo-

średni w biurze, 

związkowcy ob-

sługiwani są te-

lefonicznie lub 

mailowo. Ponad-

to cały czas mo-

nitorowane są 

kwestie prze-

strzegania praw pracowniczych 

i zatrudnienia – jak podkreśla 

przewodniczący oddziału Marek 

Walewander – Ciągle panuje 

obawa o utratę pracy. 

Trudna sytuacja jest w służ-

bie zdrowia i ratownictwie me-

dycznym. Z kolei pracownicy 

handlu obawiają się powrotu 

do pracujących niedziel. Jak 

podkreśla przewodnicząca or-

ganizacji zakładowej ze Sto-

krotki, Alicja Symbor, taka 

zmiana na pewno nie będzie 

wsparciem w walce z pande-

mią. Wręcz przeciwnie – ob-

ciąży i tak przepracowanych 

sprzedawców. 

Zarząd Regionu zdalnie 

Dyskutowano także o sytua-

cji w oświacie, problemach 

WSK Świdnik oraz „Bogdanki”. 

Dział Rozwoju Związku, mi-

mo ograniczeń, pozyskuje no-

wych członków związku.  

W okresie od czerwca do wrze-

śnia w naszym regionie przyby-

ło ok. 250 nowych związkow-

ców. 

Ponadto podjęto decyzję  

o odłożeniu Walnego Zebrania 

Delegatów do momentu, gdy 

będzie możliwość zorganizowa-

nia spotkania bez narażania 

zdrowia związkowców. 
 

A.K. 
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W 36. rocznicę męczeńskiej 

śmierci ks. Jerzego Popiełusz-

ki, w kościele pw. św. Piotra 

Apostoła w Lublinie, została 

odprawiona uroczysta Msza 

św., której przewod-

niczył JE ks. bp. 

Adam Bab. Konce-

lebransami byli: ks. 

Bogusław Suszyło  

i ks. Tadeusz Paju-

rek.  

Przy kościele św. 

Piotra działa Grupa 

Duszpasterska im. 

ks. Jerzego Popie-

łuszki, której trady-

cje sięgają tragicz-

nych październiko-

wych dni 1984 roku. 

Zapoczątkowały ją 

osoby, które na 

wieść o porwaniu 

księdza, sponta-

nicznie spotykały się w koście-

le przy ul. Królewskiej na 

mszach, modlitwach i czuwa-

niach. Z czasem wykrystalizo-

wała się regularna grupa, która 

obecną swą nazwę zawdzię-

cza zmarłemu niedawno ks. 

abp. Bolesławowi Pylakowi. 

Grupa organizuje nie tylko wy-

darzenia o charakterze religij-

nym lecz również szereg 

przedsięwzięć kulturalnych. 

Jej inicjatywą było postawie-

nie pomnika swego Patrona  

w 2002 roku. 

W wygłoszonej homilii, ks. bp. 

Adam Bab podkreślił aktualność 

nauczania ks. Jerzego i nie-

zmienność wyzwań, wobec któ-

rych stawali katolicy w tamtych 

czasach, i z którymi 

mierzyć się muszą 

także obecnie. 

„Aby pozostać czło-

wiekiem wolnym 

duchowo – przypo-

mniał ks. biskup 

słowa Męczennika 

– trzeba żyć  

w prawdzie”. Żyć  

w prawdzie ozna-

cza odwagę osobi-

stego świadczenia 

o Bogu. To również 

oznacza zdolność 

obrony chrześcijań-

skiej wizji człowie-

ka, powszechnie 

kwestionowanej  

w obecnych czasach. 

Uroczystość zakończyło zło-

żenie wieńców pod pomnikiem 

ks. Jerzego. 

Agata Witkowska 

36. rocznica śmierci ks. Jerzego Popiełuszki  

W niedzielę poprzedzającą 

36. rocznicę męczeńskiej 

śmierci bł. ks. Jerzego Popie-

łuszki w kościele pw. Chrystu-

sa Odkupiciela w Świdniku 

odbyła się uroczysta msza 

św. w intencji NSZZ Solidar-

ność WSK PZL Świdnik oraz 

honorowych dawców krwi. We 

wspólnej modlitwie wzięła 

udział delegacja związkow-

ców, a także honorowi krwio-

dawcy z WSK Świdnik, 

których patronem jest 

bł. ks. Jerzy. 

Na zakończenie eu-

charystii związkowcy,  

w otoczeniu pocztów 

sztandarowych, modlili 

się i złożyli kwiaty 

przed tablicą upamięt-

niającą patrona NSZZ 

Solidarność. 

A.K.  
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Lublin 

Ustawa z 17 września 2020 r.  

o zmianie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapo-

bieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych oraz nie-

których innych ustaw (tzw. Tarcza 

5.0). weszła w życie 16.10.2020 r. 

Wprowadza ona trzy formy 

wsparcia dla przedstawicieli branży 

turystycznej, estradowej i wysta-

wienniczej: 

 

1. świadczenie postojowe: 

Prawo do świadczenia postojo-

wego uzyskali przedsiębiorcy, któ-

rzy prowadzą przeważającą działal-

ność jako agenci turystyczni i prze-

wodnicy turystyczni. 

Świadczenie postojowe przysłu-

guje w wysokości 50% kwoty mini-

malnego wynagrodzenia za pracę 

ustalanego na podstawie przepisów 

o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę, obowiązującego w 2020 r. 

nie więcej niż trzykrotnie (art. 15zr 

ust.3 Tarczy 5.0.). 

Prawo do świadczenia postojo-

wego będą mieli zamieszkujący na 

terytorium RP, mający obywatel-

stwo RP lub Państwa Członkow-

skiego UE/ EFTA/ Konfederacji 

Szwajcarskiej lub będący cudzo-

ziemcami przebywającymi legalnie 

na terytorium RP, agenci i przewod-

nicy turystyczni, którzy rozpoczęli 

prowadzenie pozarolniczej działal-

ności gospodarczej przed  

1 kwietnia 2020 r. i nie podlegają 

ubezpieczeniom społecznym z żad-

nego innego tytułu, jeżeli odnotowa-

li przestój w prowadzeniu tej działal-

ności gospodarczej wskutek COVID

-19. 

Osobie prowadzącej pozarolni-

czą działalność gospodarczą ozna-

czoną, na dzień złożenia wniosku,  

o którym mowa w art. 15zs ust. 1, 

według Polskiej Klasyfikacji Działal-

ności (PKD) 2007, jako rodzaj prze-

ważającej działalności, kodami 

79.90.A, świadczenie postojowe 

przysługuje, jeżeli: 

 

Tarcza 5 - zapobieganie, przeciwdziałanie  
i zwalczanie COVID-19 

1) zawiesiła prowadzenie tej działalności 

po dniu 31 sierpnia 2019 r.; 

2) działalność ta ma charakter sezono-

wy i w 2019 r. była wykonywana przez 

okres nie dłuższy niż 9 miesięcy. 

 

2. dodatkowe świadczenie po-

stojowe: 

Prawo do dodatkowego świad-

czenia postojowego będzie przysłu-

giwało przedsiębiorcom, dla których 

przeważającym rodzajem prowadzo-

nej działalności gospodarczej jest: 

-     transport turystyczny, 

- wystawianie i występowanie  

w przedstawieniach teatralnych, 

operowych, baletowych, cyrkowych, 

-   prowadzenie pokojów zagadek, 

domów strachu, dyskotek, salonów 

gier elektronicznych, plaż, jarmarków. 

 Osobie prowadzącej pozarolni-

czą działalność gospodarczą 

oznaczoną według Polskiej Klasy-

fikacji Działalności (PKD) 2007, 

jako rodzaj przeważającej działal-

ności, kodem 49.39.Z, 77.39.Z, 

90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 

93.29.B, 93.29.Z, która skorzystała 

już ze świadczenia postojowego, 

przysługuje prawo do dodatkowe-

go świadczenia postojowego, jeże-

li przychód z tej działalności uzy-

skany w miesiącu kalendarzowym 

poprzedzającym miesiąc złożenia 

wniosku był niższy co najmniej  

o 75% w stosunku do przychodu 

uzyskanego w tym samym miesią-

cu kalendarzowym w 2019 r. (art. 

15zs1 Tarczy 5.0.). Dodatkowe 

świadczenie postojowe przysługu-

je w wysokości 50% kwoty mini-

malnego wynagrodzenia za pracę 

ustalanego na podstawie przepi-

sów o minimalnym wynagrodzeniu 

za pracę, obowiązującego w 2020 

r. nie więcej niż trzykrotnie (art. 

15zr ust. 3 w zw. z art. 15zs1 ust. 

6 Tarczy 5.0.). 

 

3. zwolnienie z opłacania skła-

dek ZUS za lipiec, sierpień i wrze-

sień br. 

Zgodnie z najnowszymi zmiana-

mi – Tarczą 5.0 - wnioski o przy-

znanie świadczeń na dofinanso-

wanie wynagrodzeń pracowników 

na rzecz ochrony miejsc pracy  

u podmiotów, u których wystąpił 

spadek obrotów gospodarczych, 

mogą być składane najpóźniej  

w terminie 30 dni od dnia odwoła-

nia stanu zagrożenia epidemiczne-

go lub stanu epidemii. 

Na wniosek płatnika składek 

prowadzącego, na dzień złożenia 

wniosku o zwolnienie z opłacania 

składek, działalność oznaczoną 

według Polskiej Klasyfikacji Dzia-

łalności (PKD) 2007, jako rodzaj 

przeważającej działalności, koda-

mi 49.39.Z, 55.10.Z, 77.39.Z, 

79.11.A, 79.90.A, 82.30.Z, 

90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 

93.29.B, 93.29.Z, zwalnia się  

z obowiązku opłacania należnych 

składek na ubezpieczenia społecz-

ne, na ubezpieczenie zdrowotne, 

na Fundusz Pracy, Fundusz Soli-

darnościowy, Fundusz Gwaranto-

wanych Świadczeń Pracowniczych 

lub Fundusz Emerytur Pomosto-

wych, za okres od dnia 1 lipca 

2020 r. do dnia 30 września 2020 

r., wykazanych w deklaracjach 

rozliczeniowych złożonych za ten 

okres, jeżeli był zgłoszony jako 

płatnik składek do dnia 30 czerw-

ca 2020 r. i przychód z tej działal-

ności w rozumieniu przepisów po-

datkowych uzyskany w pierwszym 

miesiącu kalendarzowym, za który 

składany jest wniosek o zwolnie-

nie z opłacania tych składek, był 

niższy co najmniej o 75% w sto-

sunku do przychodu uzyskanego 

w tym samym miesiącu kalenda-

rzowym w 2019 r. (art. 31 zo ust. 8 

Tarczy 5.0.) 

Co więcej, zgodnie z art. 31 zo ust. 9 

Tarczy 5.0. opłacone należności z tytułu 

składek, które zostały zwolnione z obo-

wiązku opłacania na podstawie ust. 8, 

podlegają zwrotowi na zasadach okre-

ślonych w art. 24 ustawy z dnia 13 paź-

dziernika 1998 r. o systemie ubezpie-

czeń społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 

266, 321, 568, 695, 875 i 1291). 

źródło: solidarnosc.org.pl 
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