
PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Dwa lata pracy zdalnej – pracownicy zdani na własny sprzęt i rachunki za „służbowy” prąd

Co piąty pracownik pracujący z  domu nie otrzymał żadnego wsparcia od pracodawcy – wynika z
raportu CBRE. Tylko 7 proc. otrzymuje zwrot za rachunki, a to początek listy z problemami. Po dwóch
latach od wybuchu pandemii nadal brakuje regulacji prawnych dotyczących pracy zdalnej. 

Komentarz Lewicy:

Pomimo tego,  iż  pierwszy  lockdown został  ogłoszony  w marcu  2020 r.,  aż  do dziś  sprawa pracy
zdalnej nie została uregulowana prawnie. Zjednoczona Prawica ma czas zajmować się walką o stołki
w  spółkach  skarbu  państwa  dla  siebie  i  członków  swoich  rodzin,  ale  nie  losem  pracowników
wysyłanych na pracę zdalną. Rząd przyzwyczaił nas do ekspresowego tempa pracy nad ustawami, ale
w tym wypadku rok czasu to za mało.

Home office nie może oznaczać nieskończonej pracy i maili pt. „skoro i tak jesteś w domu to zerknij
proszę na ten temat”. Praca zdalna musi oznaczać kodeksową pracę 8 h i w określonym w umowie
czasie. Koszty urządzenia miejsca pracy nie mogą zostać przerzucane na pracobiorcę. Komputer, łącze
internetowe, drukarka i inne biurowe wyposażenie – te koszty powinien ponosić pracodawca.

I  tu  jest  sedno  problemu.  Rząd  wysyła  urzędników  i  nauczycieli  na  pracę  zdalną,  ale  ilu  z  nich
zapewnił  sprzęt do pracy? Obóz władzy nie chce ponosić kosztów swoich decyzji  i  po raz kolejny
przerzuca je na społeczeństwo. Brak regulacji pracy zdalnej, to wyzysk pracowników, głównie tych
wykonujących swą pracę na rzecz państwa lub instytucji  im podległych. Oczekujemy, iż rząd poza
apelami  zaprezentuje  też  projekt  stosownej  ustawy,  która  będzie  chronić  pracowników  przed
wyzyskiem i pracą pod miarę oraz obciążaniem kosztami jej wykonywania. 

Lewica domaga się konstytucyjnego zrównania praw pracowniczych, osoby pracujące na umowach o
dzieło oraz zlecenie, powinny mieć te same prawa co ich koledzy na etacie. Dotyczyć to powinno
również osób pracujących zdalnie, bez względu na formę zatrudnienia.

Lewica  mówi  jasno: należy  wzmocnić  Inspekcję  Pracy!  Polska  wydaje  rocznie  więcej  na
propagandową działalność IPN i TVP, niż na bezpieczeństwo w pracy i możliwość jego kontrolowania.
Obecnie  Państwowa  Inspekcja  Pracy  jest  bezzębna,  chronicznie  niedofinansowana  i  obarczona
kadrowymi kłopotami. 

W  2019  r.  na  jednego  inspektora  przypadało  około  10  tys.  firm,  ale  zadań  przybyło  chociażby
związanych z zakazem handlu w niedzielę. 

Lewica
ul. Złota 9/4, 
00–019 Warszawa
rzecznik@sld.org.pl

1

Czwartek, 30 lipca 2020 nr 137/2020

BRIEF LEWICA
Poniedziałek, 28 marca 2022 nr 52/2022

BRIEF LEWICA



Polska  potrzebuje  wzmocnienia  bezpieczeństwa pracy,  ale  według z  danych rządu wynika,  iż  nie
prywatni przedsiębiorcy, ale administracja rządowa najczęściej łamie prawo pracy. Mówi o tym np.
raport MRPiPS z sierpnia 2019 r. 

Należy  rozszerzyć  kompetencje  Państwowej  Inspekcji  Pracy i  przyznać  jej  uprawnienia  do zmiany
formy zatrudnienia na zgodną z prawem i stanem faktycznym. Podpisanie drugiej umowy na czas
określony będzie równoznaczne w skutkach prawnych z podpisaniem umowy na czas nieokreślony. 
Poza radykalnym wzmocnieniem finansowym PIP, należy wprowadzić zasadę, iż  kary  powinny być
dostosowane do obrotu firmy. 

UNIA EUROPEJSKA

Zaskoczenie w PE. Chodzi o polski Krajowy Plan Obudowy

W Parlamencie Europejskim spore zaskoczenie. Europejska Partia Ludowa, do której należy PO i PSL,
nie podpisała listu do szefowej KE Ursuli von der Leyen z apelem, żeby nie zatwierdzała polskiego
Krajowego Planu Odbudowy (36 mld euro),  bo "wojna nie może uzasadniać przymykania oczu na
kwestie  praworządności  w  Polsce".  List  podpisali  jedynie  socjaliści  (S&D),  Zieloni,  liberałowie
(Odnowić Europę) oraz skrajna lewica. 

Źródło: Interia.pl

Unia Europejska zbiera dane na temat problemów z dostawami

Wojna w Ukrainie odbija się na gospodarce również krajów ościennych. Ministerstwo Technologii i
Rozwoju informuje o tym, że jest aktywna ankieta, w której firmy, zrzeszenia przedsiębiorców czy
izby mogą identyfikować zakłócenia w łańcuchach dostaw. Badanie prowadzone jest pod auspicjami
Komisji Europejskiej. 

Źródło: Money.pl

Unia Europejska ma plan na ograniczenie płacenia Putinowi za gaz

W  czasie  wizyty  amerykańskiego  prezydenta  w  Brukseli  Stany  Zjednoczone  i  Unia  Europejska
podpisały kontrakt na dostawy 15 mld metrów sześciennych gazu LNG. 

Źródło: Euractive.pl

Komisarz UE ds. socjalnych z wizytą w Polsce. Odwiedzi ukraińskich uchodźców

Komisarz UE ds. miejsc pracy i spraw socjalnych Nicolas Schmit odwiedzi w poniedziałek Warszawę;
odwiedzi  ośrodek recepcyjny  dla  uchodźców z  Ukrainy  oraz spotka się  m.in.  z  minister  rodziny  i
polityki społecznej Marleną Maląg, prezydentem stolicy Rafałem Trzaskowskim i Rzecznikiem Praw
Obywatelskich Marcinem Wiąckiem 

Źródło: Forsal
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KRAJ

Joe Biden nie zapomniał w Polsce o rządach prawa

Prezydent przedstawił inny, niż chciały polskie wadze, pomysł na pokonanie Putina. Misji NATO na
Ukrainie nie będzie.  

Źródło: rp.pl

Tomasz  Grodzki  przepraszał  Ukraińców za polski  rząd. Rafał  Trzaskowski:  Ta retoryka poszła za
daleko

Marszałek  senatu Tomasz  Grodzki  zamieścił  w piątek na Twitterze  nagranie  skierowane do Rady
Najwyższej Ukrainy. Mówił w nim m.in. o poświęceniu i męstwie Ukraińców oraz przepraszał ich za
działania polskiego rządu. 

Na jego słowa zareagował  prezydent  Warszawy Rafał  Trzaskowski,  którego zdaniem "ta  retoryka
poszła za daleko". 

Źródło: gazeta.pl

Polska 2050 Szymona Hołowni zaprezentowała władze partii

W  niedzielę  podczas  I  Kongresu  Partii  Polska  2050  Szymona  Hołowni  zaprezentowano  władze
ugrupowania. Przewodniczącym partii został Szymon Hołownia, pierwszym wiceprzewodniczącym -
Michał  Kobosko,  drugą  wiceprzewodniczącą  i  sekretarzem  generalnym  -  Agnieszka  Buczyńska,  a
skarbnikiem - Jacek Kozłowski.

Źródło: Polsat News

Strach zagląda na budowy dróg. Na placu pustki, a na rynku materiałów "cena dnia"

Wojna i antyrosyjskie sankcje nakładane za napaść na Ukrainę spowodowały "potężne perturbacje" -
mówi w rozmowie z money.pl Szymon Ziołkiewicz, dyrektor kontraktu budowy połowy zachodniej
obwodnicy  Łodzi  (droga  S14).  Drogowcom  mnożą  się  problemy,  które  niedawno  były  nie  do
pomyślenia.  Na  rynku  podwykonawców  i  materiałów  budowlanych  długoterminowe  umowy  to
zamierzchła,  choć niedaleka przeszłość.  O dostępie rąk do pracy i  surowców codziennie decyduje
"cena dnia".

Źródło: Money.pl

Rosyjscy oligarchowie zarabiali w Polsce miliony. Teraz chcą ratować swój majątek 

Rosyjscy oligarchowie – ojciec i syn – przez lata zarabiali w Polsce miliony na sprzedaży nawozów.
Dziedzic fortuny zrezygnował z posady, kiedy Unia Europejska objęła go sankcjami. Teraz cała familia
powiązana z Kremlem próbuje ratować swoje wpływy. 
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Dziennikarze Frontstory.pl pokazują kolejnych oligarchów z otoczenia Putina, którzy znaleźli się pod
ostrzałem europejskich sankcji. 

Źródło: Onet.pl

Wyprzedaż polskich obligacji po zmianach w „Polskim ładzie”

Na rynku długu doszło do gwałtownego spadku cen polskich obligacji skarbowych. Stało się to w dniu,
w którym rząd ogłosił zmiany w podatkach skutkujące powiększeniem deficytu fiskalnego Polski.  

Źródło: Bankier.pl

Obostrzenia od 28 marca 2022. Koniec z maseczkami. Co jeszcze się zmieni?

Ministerstwo Zdrowia wprowadziło zmiany dotyczące pandemii COVID-19. - Od 28 marca znosimy
obowiązek noszenia maseczek. Ale to zniesienie nie dotyczy podmiotów leczniczych - zapowiedział
przed kilkoma dniami szef resortu Adam Niedzielski. 

Co jeszcze się zmieni? 

Źródło: Gazeta.pl

Nie będzie abolicji podatkowej? Jest komentarz wiceministra finansów

Przepisy o abolicji zostaną wykreślone z ustawy, zanim ktokolwiek z tego rozwiązania będzie mógł
skorzystać – wynika z wypowiedzi wiceministra finansów Artura Sobonia dla PAP. 

Źródło: Forsal

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Jak działa? "Przez trzy lata po 2 tysiące złotych miesięcznie"

W środowym "Studiu Biznes" Bartosz Turek wyjaśniał, jak działa Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. -
Mowa tutaj  o tym rozwiązaniu,  w ramach którego możemy się zgłosić  do banku,  mówiąc,  że na
przykład  rata  przekracza  połowę  naszego  wynagrodzenia  albo  straciliśmy  pracę  i  prosimy  o
wypłacanie po dwa tysiące złotych miesięcznie przez trzy lata po to,  aby podreperować budżet i
dzięki  temu móc  spłacać  dalej  raty.  To jest  co prawda pożyczka,  ale  to  nie  jest  leczenie  dżumy
cholerą, bo przez trzy lata możemy otrzymywać po te 2 tysiące złotych miesięcznie, a później mamy
dwa lata  na  to,  aby  finansowo stanąć  na nogi  -  wyjaśniał  Turek.  Posłuchaj  fragmentu programu
"Studio Biznes" na temat Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. 

Źródło: Gazeta.pl

Kaczyński słuchał Bidena w domu. Czekał na wynik testu na COVID-19

Jarosława Kaczyńskiego zabrakło wśród gości podczas przemowy prezydenta USA Joego Bidena na
Zamku  Królewskim  w  Warszawie.  —  Nie  ma  sensu  dopatrywać  się  sensacji.  Po  prostu  spędził
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popołudnie  w  oczekiwaniu  na  wynik  testu  na  COVID-19  —  przekazał  Onetowi  wicerzecznik  PiS
Radosław Fogiel. 

Źródło: Onet.pl

Prezes PGNiG rezygnuje

Prezes PGNiG Paweł Majewski złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Majewski stał na czele gazowego
giganta od listopada 2020 roku. Wcześniej były prezesem Lotosu. 

Źródło: TVN 24 BiS

ZAGRANICA

Wołodymyr Zełenski o misji pokojowej NATO: Nie rozumiem jeszcze do końca tej propozycji

-  Nie  rozumiem  jeszcze  do  końca  tej  propozycji  -  tak  w  rozmowie  z  rosyjskimi  dziennikarzami
Wołodymyr  Zełenski  skomentował  pomysł  misji  pokojowej  NATO,  która  miałaby  pojawić  się  w
Ukrainie.
O takiej koncepcji mówili w połowie marca przedstawiciele polskich władz. 

Źródło: Gazeta.pl

Niemcy myślą o Żelaznej Kopule. System przeciwrakietowy może objąć także Polskę

Niemcy  rozważają  zakup systemu obrony  przeciwrakietowej  Żelazna  Kopuła  (Iron  Dome).  Z  tego
systemu korzysta Izrael, a jego przydatność można było zobaczyć w maju 2021 roku, kiedy rakiety
powstrzymały atak na Tel Awiw. System ochrony przed atakiem rakietowym mógłby także chronić
Polskę, Rumunię i kraje bałtyckie — informuje "Bild". 

Źródło: Money.pl

Azerbejdżan chce wykorzystać zaangażowanie Rosji w Ukrainie? Ofensywa w Górskim Karabachu

Media  z  Armenii  alarmują,  że  wojska  Azerbejdżanu  przekroczyły  tzw.  linię  kontaktu  w  Górskim
Karabachu i zajęły kilka wsi będących dotąd pod kontrolą armeńską. Azerowie mieliby w ten sposób
wykorzystać zaangażowanie gwarantującej porozumienie pokojowe Rosji w wojnę w Ukrainie.

Źródło: Euractive.pl

Ordo Iuris zaczyna misję obserwacyjną wyborów na Węgrzech

Skrajnie konserwatywna polska fundacja będzie dbać o przestrzeganie demokratycznych standardów
podczas zbliżających się wyborów na Węgrzech. Ordo Iuris,  informując o podjęciu misji,  podważa
wiarygodność OBWE – głównej europejskiej  instytucji,  zajmującej się bezpieczeństwem i prawami
człowieka. 
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W  swoim  raporcie  organizacja  rekomendowała  zwiększenie  liczby  obserwatorów  węgierskich
wyborów z uwagi m.in. na ograniczenie pluralizmu mediów na Węgrzech. 

Źródło: Onet.pl

Epidemia w Chinach: Lockdown w Szanghaju. Miasto podzielone na dwie części

Władze Szanghaju ogłosiły w niedzielę wprowadzenie w mieście krótkiego lockdownu, w związku z
pojawieniem się ognisk zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. 

Źródło: rp.pl

Malta: Partia Pracy wygrała wybory parlamentarne

Przedstawiciele rządzącej na Malcie Partii Pracy ogłosili zwycięstwo w wyborach parlamentarnych, a
premier Robert Abela, świętując trzecie z rzędu zwycięstwo swojej partii, obiecał pokorę i bardziej
zieloną Maltę. Jednocześnie członkowie opozycji przyznali się do porażki. 

Źródło: Poinformowani

Oscary  2022.  Will  Smith  najlepszym  aktorem  pierwszoplanowym.  Polski  film  bez  statuetki

Will  Smith  został  w  nocy  z  niedzieli  na  poniedziałek  laureatem  Oscara  dla  najlepszego  aktora
pierwszoplanowego. Nagrodę otrzymał za rolę w "King Richard: Zwycięska rodzina". Jessica Chastain
odebrała Oscara dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej. Statuetkę zapewniła jej rola w filmie "Oczy
Tammy Faye". "CODA" Sian Heder nagrodzony Oscarem dla najlepszego filmu.

Źródło:Polsat News
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