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Wyróźniony inspektor   Zmarł Andrzej Kwaliński
8 stycznia 2021 r. zmarł 

niespodziewanie Główny In-
spektor Pracy Andrzej Kwaliń-
ski, doświadczony inspektor 
pracy. Z Państwową Inspekcją 
Pracy związany był przez 36 
lat. W 1994 r. Andrzej Kwaliń-
ski był jednym z inicjatorów 
utworzenia NSZZ „Solidar-
ność” w PIP, jako Komisji Mię-
dzyzakładowej z siedzibą w 
Siedlcach. 23 listopada 2017 został powołany na stano-
wisko Zastępcy Głównego Inspektora Pracy. 24 września 
ub.r. objął stanowisko Głównego Inspektora Pracy.

 

18 grudnia 2020 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu 
Pracy w Gdańsku odbyła się uroczystość wręczenia wyróżnie-
nia w krajowym etapie konkursu Najaktywniejszy Społeczny 
Inspektor Pracy. W naszym województwie laureatem został  
Andrzej Kuśmierczyk ze Spółki Wodno-Ściekowej „Swarzewo”, 
którego uhonorowano za zaangażowanie i wkład w działa-
nia zakładu pracy na rzecz poprawy stanu BHP oraz ochrony 
uprawnień pracowniczych. Serdecznie gratulujemy przyzna-
nego wyróżnienia. 

Do 15 maja każdego roku organizacje związkowe mogą 
zgłaszać kandydatów do konkursu Najaktywniejszy Społecz-
ny Inspektor Pracy.  Zobacz więcej...>>

Kilkunastomiesięczny okres pandemii spowodował wzrost 
niepewności i lęku o zatrudnienie wśród ogromnej rzeszy 
pracowników. Utrata pracy należy do jednych z najsilniej-
szych stresorów dla każdego pracownika. Zgodnie ze  skalą 
stresu wg Holmesa i Rahe’a, w której za najbardziej trauma-
tyczne przeżycie uznano śmierć współmałżonka (100 pkt), 
następnie rozwód (73 pkt), separacja lub rozstanie (65 pkt), 
pobyt w więzieniu (63 pkt), śmierć bliskiego członka rodzi-
ny (63 pkt), ciężka choroba (53 pkt), utrata pracy uzyskała 50 
punktów. Zwolnienie z pracy to nie tylko brak środków do 
życia, ale może prowadzić także do rozwinięcia się poważnej 
choroby.

Boimy się...
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Rada Ochrony Pracy
Rada Ochrony Pracy to organ nadzoru w sprawach doty-

czących przestrzegania prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i 
higieny pracy, a także legalności zatrudnienia oraz działalności 
Państwowej Inspekcji Pracy. Rada składa się z 30 członków, prze-
wodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza i człon-
ków, których powołuje i odwołuje marszałek Sejmu. Kadencja 
Rady trwa 4 lata. 

Obecnie funkcję przewodniczącego Rady Ochrony Pracy 
pełni Janusz Śniadek, wieloletni przewodniczący NSZZ „Solidar-
ność”. Członków Rady powołuje się spośród posłów, senatorów 
i kandydatów zgłoszonych przez prezesa rady ministrów oraz 
przez organizacje związkowe  i inne organizacje społeczne zaj-
mujące się problematyką ochrony pracy. Do Rady powołuje się 
także ekspertów i przedstawicieli nauki. 

Najważniejsze zadania Rady to ocena działalności Państwo-
wej Inspekcji Pracy oraz wyrażanie stanowiska na temat pro-
gramów działalności Państwowej Inspekcji Pracy. Członkowie 
ROP opiniują także projekty aktów prawnych dotyczących pro-
blematyki ochrony pracy, mogą również inicjować prace zwią-
zane z ratyfikacją konwencji międzynarodowych oraz między-
narodowych norm z zakresu ochrony pracy i ergonomii.

https://www.pip.gov.pl/pl/konkursy/6002,konkurs-najaktywniejszy-spoleczny-inspektor-pracy-.html
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Nagroda dla Alfreda Bujary

AKTUALNOŚCI
 W 2021 roku pensja minimalna wyniesie 2800 zł i wzro-

śnie o 200 zł (w 2020 roku wynosiła 2600 zł), a stawka 
godzinowa od umów zlecenia będzie wynosić 18,30 zł.

 Rząd przewiduje, że od marca 2021 r. świadczenia emery-
talno-rentowe zostaną podwyższone o 3,84 proc., ale nie 
mniej niż o 50 zł brutto. 

 Kwoty minimalne renty z tytułu całkowitej niezdolności 
do pracy, renty rodzinne i renty socjalne zostaną podnie-
sione do 1250 zł, a renty z tytułu częściowej niezdolności 
do pracy – do 937,50 zł.

 Podstawą naliczania w 2021 roku odpisu na Zakładowy 
Fundusz Świadczeń Socjalnych będzie wynagrodzenie 
miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 
2018 r. w wysokości 4134,02 zł. Wysokości odpisów na pra-
cownika zatrudnionego w warunkach normalnych wynie-
sie 1550,26 zł, na pracownika zatrudnionego w warunkach 
szczególnie uciążliwych lub o szczególnym charakterze  
2067,01 zł, na pracownika młodocianego w I roku nauki  
206,70 zł, na pracownika młodocianego w II roku nauki  
248,04 zł i na pracownika młodocianego w III roku nauki 
289,38 zł.

 Wymiar czasu pracy w 2021 r. to 252 dni robocze i 113 dni 
wolnych.

Alfred Bujara, prze-
wodniczący Sekreta-
riatu Banków, Handlu 
i Usług NSZZ „Solidar-
ność”, został 14 grud-
nia 2020 r. wyróżniony 
Nagrodą Głównego In-
spektora Pracy im. Ha-
liny Krahelskiej. Celem 
nagrody jest wyróż-
nianie i promowanie 
osiągnięć w zakresie 
ochrony pracy i zdro-
wia w środowisku pracy. Nagroda przyznawana jest za wybit-
ne osiągnięcia w dziedzinie nadzoru i kontroli przestrzegania 
prawa pracy, prewencji zagrożeń zawodowych, wynalazczości, 
projektowania bezpiecznych technik i technologii, a także po-
pularyzacji ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i prawa pracy. 

Ubezpieczeni, których niezdolność do 
pracy, kwarantanna lub izolacja nastąpiła 
po zetknięciu z Covid-19 w związku z wy-
konywaniem obowiązków służbowych 
mają prawo do zasiłku chorobowego 
na preferencyjnych zasadach. Dotyczy 
to osób zatrudnionych w podmiotach 
leczniczych (zarówno pracowników me-
dycznych, jak i niemedycznych), jednost-
kach pomocy społecznej oraz członków 
ochotniczej straży pożarnej.

Nowe przepisy umożliwiają wyrów-
nanie zasiłku chorobowego za okres od 
5 września do wysokości 100 proc. pod-
stawy wymiaru osobom zatrudnionym 
w podmiotach leczniczych oraz człon-
kom ochotniczej straży pożarnej. Pra-
cownicy jednostek pomocy społecznej, 
które świadcząc usługi całodobowo, 
noclegowni oraz innych placówek za-
pewniających całodobową opiekę oso-

bom niepełnosprawnym, przewlekle 
chorym lub w podeszłym wieku otrzy-
mają wyrównanie od 29 listopada. 

Przeliczenie zasiłku możliwe jest na 
wniosek. Jeśli zasiłki wypłaca pracodaw-
ca lub zleceniodawca, to wniosek należy 
złożyć do niego. Osoba prowadząca wła-
sną firmę powinna to zrobić w Zakładzie 
Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek moż-
na przekazać elektronicznie przez Platfor-
mę Usług Elektronicznych (PUE ZUS).

Zasiłek chorobowy w wysokości 100 
proc. podstawy wymiaru, przysługuje 
osobom objętym ubezpieczeniem cho-
robowym, zarówno obowiązkowo (np. 
pracownikom) jak i dobrowolnie (np. 
zleceniobiorcom, osobom prowadzącym 
działalność gospodarczą). Aby otrzymać 
podwyższony zasiłek, osoba zatrudniona 
w podmiocie leczniczym lub w jednost-
ce pomocy społecznej, która otrzymała 

zwolnienie lekarskie w związku z CO-
VID-19 powinna złożyć oświadczenie, że 
niezdolność do pracy jest spowodowana 
COVID-19. Strażak ochotnik składa nato-
miast oświadczenie, że niezdolność do 
pracy, kwarantanna lub izolacja jest spo-
wodowana COVID-19 i powstała w związ-
ku z wykonywaniem zadań członka OSP.

Szczegółowe informacje na temat 
zasad dotyczących ustalania prawa do 
zasiłku chorobowego na preferencyj-
nych warunkach dla zatrudnionych w 
podmiotach leczniczych, jednostkach 
pomocy społecznej i członków ochot-
niczej straży pożarnej znajdują się na 
stronie zus.pl. Tam można znaleźć rów-
nież wzór oświadczenia.

Krzysztof Cieszyński  
Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS 

województwa pomorskiego 

ZUS informuje

Dla kogo 100 proc. chorobowego za niezdolność 
do pracy, kwarantannę i izolację?
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