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Monitorowanie przez zakładowych społecznych inspektorów pracy sytuacji w szkołach i 

placówkach oświatowych w okresie zagrożenia koronawirusem 

Zadania zakładowego społecznego inspektora pracy,  jakie ma do spełnienia w szkole i placówce 

oświatowej, wynikają z jego prawa do kontroli stanu i stopnia zabezpieczenia przez pracodawcę 

bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wszystkich pracowników oraz zagadnień związanych                   

ze stosunkiem pracy tych pracowników. W związku z tym zsip powinien w swoich planach 

kontrolnych do końca roku kalendarzowego uwzględnić tematykę wynikającą z zagrożenia 

epidemicznego. 

W załączeniu przekazujemy materiał opracowany przez Komisję Ochrony Pracy ZG ZNP                                               

do wykorzystania przez zakładowych społecznych inspektorów pracy oraz oddziały ZNP. 

 

Zapoznanie się z regulacjami zawartymi w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 

planach kapitałowych (PPK)  

 

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na przepisy zawarte w art. 7 ustawy o PPK i określoną w nim 

rolę zakładowych organizacji związkowych związaną z wyborem instytucji finansowej, z którą zostanie 

zawarta umowa o zarządzanie PPK.  Okręgi ZNP prosimy o wsparcie oddziałów w realizacji tego 

zadania, np. w postaci oferty eksperckich szkoleń. 

W przypadku szkół i placówek oświatowych obowiązek zawarcia umowy o prowadzenie PPK powstaje 

w dniu 1 stycznia 2021 r. Umowa powinna być zawarta najpóźniej do 10 kwietnia 2021 r. (art. 137 

ustawy o PPK). 

 

Zapoznanie się z regulacjami zawartymi w ustawie z dnia z dnia 19 czerwca 2020 r. o zmianie 
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
 

Ustawa zakłada, że osoby urodzone w 1953 r., które pobierają emeryturę wcześniejszą przyznaną                          
w oparciu o wniosek złożony przed 2013 r., będą mogły przejść na emeryturę powszechną bez 
zastosowania niekonstytucyjnego przepisu art. 25 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.                                        
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, nakazującego odejmowanie od 
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podstawy obliczenia emerytury kwot wcześniej pobranych emerytur, pod warunkiem, że wniosek                        
o emeryturę złożą w terminie 6 miesięcy od wejścia w życie ustawy.  

Z kolei emeryci urodzeni w 1953 r., którzy przeszli z emerytury wcześniejszej na zwykłą, będą mieli 
ponownie przeliczoną emeryturę (z pominięciem art. 25 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.                          
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych). Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
dokona przeliczenia z urzędu, po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Ustawa 
przewiduje, że za wcześniejsze lata, w których emeryt pobierał zwykłą emeryturę (zaniżoną w wyniku 
zastosowania art. 25 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych), otrzyma on wyrównanie.  
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