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 Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego 

”Solidarność”-80 pragnie serdecznie podziękować całej służbie medycznej i mundurowej, 

w tym lekarzom, ratownikom medycznym, pielęgniarkom, policjantom, żołnierzom  

oraz pracownikom straży granicznej, straży pożarnej i straży miejskiej, którzy  

na co dzień walczą w pierwszej linii z epidemią koronawirusa, dbając o nasze zdrowie  

i życie.  

 Nie zapominamy także o podziękowaniu pozostałym przedstawicielom branż 

zawodowych ( m.in. sprzedawcom, kierowcom, handlowcom), których specyfika pracy 

również wymaga od nich kontaktu z ludźmi, przez co są w większym stopniu wystawieni 

na ryzyko ewentualnego zarażena się koronawirusem. 

 W tym niezwykle trudnym czasie nieoceniona może się okazać nawet najdrobniejsza pomoc, 

najdrobniejszy akt solidarności. Dlatego też Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku 

Zawodowego ”Solidarność”-80, zwraca się z ogromną prośbą do wszystkich regionów i organizacji 

zakładowych/międzyzakładowych należących do struktur NSZZ ”Solidarność”-80 nie tylko o wzajemną 

pomoc, ale także o wsparcie tych najbardziej potrzebujących, tych, którzy stoją w pierwszej linii  

w walce zmierzającej do powstrzymania epidemii koronawirusa. Pamiętajmy jednak, że obecnie na wagę 

złota jest również pomoc materialna i rzeczowa. Stąd nasza prośba o wsparcie nie tylko służby zdrowa, ale 

także naszych członków w postaci m.in. odzieży ochronnej, maseczek, czy też środków dezynfekcji, jak to ma 

już miejsce w przypadku niektórych organizacji zakładowych/międzyzakładowych, które w trosce o swoich 

członków na własną rękę nie czekając na pracodawcę wyposażają ich w niezbędny sprzęt, który  

ma za zadanie dbać o ich bezpieczeństwo, zdrowie, a co najważniejsze życie. 

 Warto w tym momencie także pamiętać o osobach starszych, jak również tych, które obecnie 

przebywają na kwarantannie, którzy tak naprawdę są w tym momencie w największym stopniu narażeni  

na skutki epidemii zarówno te zdrowotne, jak i społeczne. Dlatego i w tym przypadku Komisja Krajowa 

NSZZ”Solidarność”-80 zwraca się do swoich członków nie tylko o dobre słowo, ale także o zorganizowanie 

pomocy m.in. w opiece, czy też zrobieniu zakupów, dla tych wszystkich ludzi, którzy obecnie najbardziej 

potrzebują naszej pomocy i wsparcia.  
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