
 

  

Rozpoczynając przegląd 
informacji z zakładu 
należałoby wspomnieć o 
ankiecie, którą 
pracownicy anonimowo 
wypełniali, aby podzielić 
się swoimi spostrzeżeniami i odczuciami z Zarządem. Jeżeli akcja ta 
w jakikolwiek sposób pozwoli na przekazanie istotnych informacji 
dotyczących bieżącej sytuacji i atmosfery w zakładzie, to możemy 
tylko być zadowoleni z tego badania. Zdajemy sobie sprawę, że 
pracownicy (szczególnie produkcyjni) z dystansem odnieśli się do 
tego zadania. Końcowe wyniki wśród grupy pracowników na 
stanowiskach robotniczych, zapewne będą się bardzo różnić od 
całości badań, co może znajdzie odzwierciedlenie w wyniku 
końcowym i analizie ankiety.    
 

Przed Świętami Wielkanocnymi odbyło się spotkanie pomiędzy 
Dyrektorem Zarządzającym a Przewodniczącym Rady Pracowników 
oraz Przewodniczącym Komisji Zakładowej „Solidarność”. 
Spotkanie dotyczyło sytuacji personalnej w zakładzie. Strona 
społeczna przekazała spostrzeżenia dotyczące sposobu zarządzania 
pracownikami, a w szczególności:  
- braku wsparcia i rozwoju na działach produkcyjnych  
- brak mentoringu,  
- dyskryminację pracowników z długoletnim stażem, 
- dyskryminację kobiet  
Przekazane informacje o pojawiających się coraz częściej sytuacjach 
molestowania psychicznego oraz innych patologiach środowiska 
pracy z mobbingiem włącznie, poruszone zostały na wniosek 
członków związku, którzy podejrzewali, że niektóre wiadomości i 
informacje na ten temat nie są dalej przekazywane do Zarządu 
Spółki. Jak zostało podkreślone, związki zawodowe nie będą w tych 
sprawach milczeć i biernie przyglądać się takim zachowaniom.  
Innym poruszonym tematem jest sprawa nieumiejętnie 
wprowadzanego programu TPM, poczynionych w tym kierunku 
błędów. W naszej ocenie przekazanej Dyrektorowi w wyniku tak 
przeprowadzonych zmian, powiększyła się tylko biurokracja 
związana z naprawami i regulacjami. Według związku Solidarność 
doprowadzić to może do poważnych uszkodzeń maszyn 
przedłużających się awarii, a w konsekwencji doprowadzi do 
zmniejszonego poziomu premii pracowników. 
 

12.04.2013 odbyło się spotkanie kwartalne pomiędzy Zarządem 
Spółki oraz Radą Pracowników i Związkami Zawodowymi. Podczas 
spotkania omówiono bieżące działania biznesowe i finansowe 
firmy, jej rozwój i plany na najbliższy okres. Dużo miejsca zajęła 
sprawa poczynionych oszczędności w zakładzie oraz prowadzonych 
prac nad wdrażaniem wyrobów i ich dystrybucją.  
Zarząd przekazał arkusze rocznego sprawozdania GUS, które w 
zostały ogólnie omówione przez pracodawcę.  Związki odniosły się 
do bieżącej sytuacji i rozwiązań, które wzbudzają zaniepokojenie 
wśród strony społecznej, a w szczególności sytuację związaną z 
marketingiem i sprzedażą. Ma to bezpośredni wpływ na produkcję i 
wydajność poszczególnych działów. Z niepokojem odniesiono się do 
ciągle zmieniających się planów i zamówień, które nie przynoszą 
stabilizacji, a przy posiadanych nowoczesnych liniach, agregatach i 
urządzeniach, ciągłe zmiany i niewielkie zamówienia przynoszą 
nieoszacowane straty biznesowe.  
 

Organizacje związkowe w trybie określonym przez ustawę o 
związkach zawodowych, podjęły wspólne stanowisko, dotyczące 
proponowanych zmian Regulaminu Rocznej Premii Motywacyjnej.  
Po przeanalizowaniu wspomnianego dokumentu, we wspólnym 
stanowisku, związki zawodowe zgodziły się z faktem, że 
proponowana zmiana i premiowanie za indywidualne wyniki są 
bardziej zrozumiałe i zasadne niż dotychczasowe rozwiązania. 
Niestety szereg zapisów w przedstawionym projekcie nie znalazło 
akceptacji, co uniemożliwiło podpisanie tego dokumentu, bez 
konieczności następnych spotkań negocjacyjnych. Zwłoka jest 
spowodowana troską o pracowników, którzy będą podlegać temu 
dokumentowi. Regulamin powinien charakteryzować się jasno 
określonymi i zrozumiałymi zasadami, czego w tym projekcie nie 
znalazły związki zawodowe. Na chwilę obecną trwają rozmowy 
dotyczące uzgodnienia zmian i treści tego dokumentu, który 
zastąpić ma dotąd obowiązujący Regulamin. 
 

W dniu 12.04.2013 przyjęty został Regulamin Wyborów 
Zakładowej Społecznej Inspekcji Pracy w Lotte Wedel Sp. Z o.o.  
 
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” oraz Zarząd Związku PPC 
przygotowują skład Komisji Skrutacyjno – Wyborczej, która ogłosi 
okres zbierania kandydatur na inspektorów pracy, oraz termin 
wyborów.  
 
Będziemy wybierać pięciu grupowych społecznych inspektorów 
pracy, którzy z pośród siebie wybiorą zakładowego społecznego 
inspektora pracy.  
Zgodnie z przyjętym regulaminem powołuje się następujące okręgi 
wyborcze: 
1. Utrzymanie ruchu, magazyny 
2. Masy czekoladowe i tłuste, linia Venus, Aasted, Torty 
3. Ptasie Mleczko 
4. C-600, rarytasy, wyroby wschodnie, mieszanka, figurki 
5. Biura, laboratoria, teren 
Regulamin oraz załącznik (karta zgłoszeń) w dalszej części gazetki. 
 

Kim jest Społeczna Inspekcja Pracy? 
 
Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy 
wraz z grupowymi inspektorami, dba 
o zapewnienie pracownikom 
właściwych warunków pracy 
zarówno pod względem prawnym jak 

i bhp. Ustawa z 24 czerwca 1983 roku wprowadziła inspekcje, jako 
samodzielną organizację kontroli warunków pracy, kierowaną 
przez organizacje związkowe w zakładach pracy. Niemniej 
inspekcja reprezentuje wszystkich pracowników zakładu a nie tylko 
związkowców, co charakteryzuje związki zawodowe w zakładzie. 
 
Czym różnią się grupowi inspektorzy od zakładowego? 
 
Zakładowy SIP współpracuje z grupowymi (oddziałowymi) 
społecznymi inspektorami pracy. Zakładowy SIP ma najwyższe 
uprawnienia: ma prawo wydawać kierownikowi zakładu zalecenia, 
które mają charakter prawnych decyzji, a które mogą dotyczyć 
wszystkich spraw będących również w obszarze zainteresowania 
Państwowej Inspekcji Pracy. Z funkcją tą wiążą się też uprawnienia 
opiniodawcze, a przede wszystkim obowiązki, jak i 



odpowiedzialność wobec wszystkich pracowników w tym także 
prawo do uczestniczenia w kontrolach PIP i innych organów 
nadzoru i kontroli oraz reprezentowania SIP wobec organizacji 
związkowych działających w zakładzie. Szczególnie istotny jest 
obowiązek zakładowego SIP tworzenia planu pracy obejmującego 
wszystkie zamierzone czynności i zatwierdzanie planów pracy 
poszczególnych grupowych SIP. Zakładowy SIP sprawdza, jak 
załatwiane są przez kierowników jednostek organizacyjnych 
zakładu uwagi wpisywane przez oddziałowych SIP. W przypadku 
stwierdzenia braku reakcji na wpisywane uwagi zakładowy SIP 
podejmuje działania dyscyplinujące wynikające z jego ustawowych 
kompetencji.  
 

�Ustawa zakłada, że � � �SIP, powinien  być  członkiem �związku  
zawodowego? 
 
Zadania organizacji związkowych zostały uregulowane w ustawie o 
SIP i wynika z niej m.in., że są uprawnione do określania struktury 
społecznej inspekcji pracy, regulaminu wyborów SIP, do 
decydowania o ewentualnym rozwiązaniu stosunku pracy ze 
społecznym inspektorem pracy. Są też uprawnione do 
występowania do kierownika zakładu o ustalenie zryczałtowanego 
wynagrodzenia dla społecznego inspektora pracy. Związki są także 
uprawnione do wyrażania zgody na wystąpienie społecznego 
inspektora pracy do organu PIP w sprawie przeprowadzenia 
kontroli i wszczęcia postępowania w związku z wykroczeniem 
przeciwko prawom pracownika. Trzeba jednak podkreślić, że 
organizacje związkowe nie są uprawnione do bezpośredniej 
ingerencji w proces kontroli ani w proces podejmowania decyzji 
przez społecznych inspektorów pracy. Społeczni inspektorzy pracy 
mają dużą swobodę podejmowania decyzji, a jedynym właściwie 
ograniczeniem tej swobody działania jest możliwość odwołania się 
przez pracodawcę do Państwowej Inspekcji Pracy, która rozstrzyga 
o zasadność wydanego zalecenia.  
 

� �Jakie zadania realizuje grupowy SIP? 
 
Ponieważ jest uprawniony do kontroli przestrzegania 
obowiązujących przepisów prawa pracy, może on m.in.: 
- Kontrolować stan warunków pracy i ochrony uprawnień 
pracowniczych,  
- Zwracać pracownikom uwagę na obowiązek przestrzegania 
przepisów prawa pracy i zasad bhp  
- Informować kierownika jednostki organizacyjnej o naruszeniu 
przepisów prawa pracy lub zasad bhp,  
- Żądać natychmiastowego usunięcia bezpośrednich zagrożeń dla 
zdrowia i życia występujących na terenie jednostki org. i 
niezwłocznie powiadamiać zakładowego SIP o istniejących 
zagrożeniach, 
- Żądać informacji i odpowiednich dokumentów, 
- Dokonywać wpisów do oddziałowej księgi uwag SIP, 
- Uczestniczyć w kontrolach PIP i innych organów nadzoru i kontroli 
warunków pracy,  
- Przedkładać wnioski zakładowemu SIP, 
- Czuwać nad wykonaniem wniosków, zaleceń i uwag. 
Oddziałowy SIP musi orientować się – na bazie posiadanej wiedzy i 
doświadczeń – we wszystkich potencjalnych zagrożeniach, które 
mogą się pojawić w podległym mu obszarze. Musi też znać przepisy 
dotyczące urlopów, czasu pracy i bezpieczeństwa pracy, również 
dotyczące zatrudnienia kobiet, osób młodocianych i 
niepełnosprawnych. Jego sprawne działanie może uchronić zakład 
pracy przed poważnymi stratami materialnymi, a pracowników - 

� �przed utratą zdrowia 
 

� � �Co powinien zapewniać � �zakład pracy społecznemu 
inspektowi�pracy, � � � �by mógł realizować swoje zadania? 
 
SIP, zwłaszcza zakładowy powinien mieć możliwość korzystania z 
obsługi biurowej i niezbędnych publikacji z dziedziny prawa pracy i 
BHP. Zakład pracy powinien pokrywać koszty pomiarów warunków 
środowiska pracy i innych wnioskowanych ekspertyz, a także 
delegacji SIP (na szkolenia, narady konferencje).  
Powinien także umożliwić szkolenie dla Społecznej Inspekcji Pracy, 
oraz szkolenia uzupełniające w trakcie trwania kadencji. 

R E G U L A M I N WYBORÓW  
SPOŁECZNEJ INSPEKCJI PRACY 

W LOTTE WEDEL SP. Z O.O. 
 

Działające w Lotte Wedel Sp. Z o.o.  zakładowe organizacje 
związkowe (podstawa prawna: ustawa z 24 czerwca 1983 r. o 
społecznej inspekcji pracy [Dz. U. 1983, Nr 35, poz. l63] ): 
-   Komisja Zakładowa nr 311 NSZZ „Solidarność" Region Mazowsze 
-  Zarząd  Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Cukierniczego 
 
ustaliły następujące zasady przeprowadzenia wyborów społecznych 
inspektorów pracy (SIP) 

 
I. ZASADY OGÓLNE. 

§ 1 
Społeczną inspekcję pracy w Lotte Wedel Sp. Z o.o. tworzą: 
1.  Zakładowy społeczny inspektor pracy – dla całego zakładu, 
2.  Grupowi społeczni inspektorzy pracy – dla komórek 
organizacyjnych 

§ 2 
Społecznych inspektorów pracy wybierają i odwołują pracownicy 
spółki. 

§ 3 
Społeczna inspekcja pracy reprezentuje interesy pracowników w 
zakładzie pracy i jest kierowana przez zakładowe organizacje 
związkowe. 

§ 4 
Społecznych inspektorów pracy wybiera się na okres czterech lat. 

§ 5 
1. Kandydatami na społecznego inspektora pracy mogą być 

pracownicy Lotte Wedel Sp. Z o.o.  będący członkami związku 
zawodowego.  

2. Zakładowe organizacje związkowe mogą postanowić, że 
społecznym inspektorem pracy może być pracownik zakładu 
niebędący członkiem związku zawodowego. 

3. Postanowienie to dotyczy tylko grupowych społecznych 
inspektorów pracy. 

§ 6 
1. Społeczny inspektor pracy powinien posiadać niezbędną 

znajomość zagadnień wchodzących w zakres działania 
społecznej inspekcji pracy.  

2. Zakładowy społeczny inspektor pracy powinien posiadać co 
najmniej pięcioletni staż pracy w branży, do której zakład 
należy i co najmniej dwuletni staż pracy w zakładzie. 

3. Grupowy społeczny inspektor pracy winien legitymować się co 
najmniej dwuletnim stażem pracy w tej branży oraz minimum 
jednym rokiem pracy w zakładzie. 

§ 7 
Nie może kandydować na społecznego inspektora pracy pracownik, 
który zajmuje stanowisko kierownika zakładu pracy lub inne 
stanowisko kierownicze, bezpośrednio podległe kierownikowi 
zakładu. 

§ 8 
Zakładowe organizacje związkowe dostosowują organizację 
społecznej inspekcji pracy do potrzeb wynikających ze struktury 
danego zakładu pracy. 

§9 
W Lotte Wedel Sp. z o.o. , Społecznych inspektorów pracy wybiera 
się w następujący sposób: 
1.  Zakładowego społecznego inspektora pracy – zebranie 
grupowych społecznych inspektorów pracy, 
2.  Grupowych społecznych inspektorów pracy wybierają 
bezpośrednio pracownicy komórek organizacyjnych, oddziałów lub 
wydziałów w następujących jednostkach organizacyjnych, które 
stanowić będą okręgi wyborcze w Lotte Wedel Sp. Z o.o.: 
 

1. Utrzymanie ruchu, magazyny 
2. Masy czekoladowe, masy tłuste, linia Venus, linia Aasted, 

linia tortów 
3. Ptasie Mleczko 
4. Linia C-600, dział rarytasów, wyroby wschodnie, 

mieszanka, figurki 
5. Biura, laboratoria, teren 

 



II. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA WYBORÓW – SIP. 
§ 10 

Wybory społecznych inspektorów pracy organizują zakładowe 
organizacje związkowe, zgodnie z uchwalonymi przez siebie 
regulaminami wyborów z uwzględnieniem specyfiki zakładu i 
potrzeb w tym zakresie. 

§ 11 
1. Do organizacji i przeprowadzenia Wyborów Społecznych 

Inspektorów Pracy, powołuje się Komisję Wyborczo-
Skrutacyjną zwana dalej Komisją.  

2. Członków Komisji wyznaczą organizacje związkowe działające 
w Lotte Wedel Sp. Z o.o. 

3. Członkiem Komisji nie może być żaden z kandydatów na SIP. 
§ 12 

Do zadań Komisji należy:  
1. rejestracja kandydatów na SIP,  
2. wydawanie kart do głosowania (za pisemnym 

potwierdzeniem),  
3. przeprowadzenie wyborów,  
4. podliczenie głosów,  
5. stwierdzenie ważności wyborów,  
6. sporządzenie protokołu. 

§ 13 
Zgłaszanie kandydatów na społecznych inspektorów pracy 
następuje w okresie 30 dni od momentu ogłoszenia przez Komisję 
otwarcia listy zgłoszeń .  

§ 14 
Zgłoszenia przyjmowane będą w formie pisemnej przez członków 
Komisji lub poprzez wrzucenie zgłoszenia do skrzynki kontaktowej 
przy pokoju NSZZ „Solidarność” oddanej w tym celu Komisji na 
okres zgłaszania kandydatów, o którym mowa w § 13.  

§ 15 
1. Jeden pracownik może zgłosić tylko jednego kandydata ze 
swojego okręgu wyborczego.  
2. Ilość kandydatów jest nieograniczona. 

§ 16 
Zgłoszenie powinno zawierać: 

1. Numer okręgu i jednostkę organizacyjną  
2. Zgodę na kandydowanie i podpis osoby zgłaszanej. 
3. Dane i podpis osoby zgłaszającej 

§ 17 
Komisja po weryfikacji zgłoszeń, w ciągu 7 dni od zamknięcia 
zgłaszania kandydatur powinna ogłosić listę kandydatów w 
poszczególnych okręgach wyborczych.    
 
III. ORGANIZACJA WYBORÓW SPOŁECZNYCH INSPEKTORÓW 
PRACY. 

§ 18 
Organizatorem głosowania na  społecznych inspektorów pracy jest 
Komisja  

§ 19 
Komisja określa czas i miejsce przeprowadzenia wyborów, biorąc 
pod uwagę kalendarz pracy i zmianowość występującą na liniach 
produkcyjnych   

§ 20 
Zakład  pracy zobowiązany jest do udzielenia wszechstronnej 
pomocy przy organizowaniu zebrań i poniesienia wszelkich 
kosztów z tym związanych. 

§ 21 
Zasady dotyczące wyborów społecznych inspektorów pracy winny 
być dostatecznie wcześniej zapowiedziane i odpowiednio 
przygotowane. 

§ 22 
1. Wybory zakładowego społecznego inspektora pracy odbywają 

się w trybie tajnym.  
2. Głosuje się za pomocą karty do głosowania z wypisanymi w 

porządku alfabetycznym nazwiskami kandydatów. 
3. Głosuje się poprzez postawienie na karcie do głosowania przy 

nazwiska kandydata, na którego oddaje się głos znaku X. 
4. Głos uznaje się za nieważny, jeśli na karcie zaznaczono więcej 

niż jedno nazwisko. 
5. Za wybranego uznaje się kandydata, który w wyniku 

głosowania uzyskał największą liczbę głosów ważnych. 
 

§ 23 
Głosowanie uważa się za nieważne, jeżeli liczba oddanych kart do 
głosowania przekracza liczbę pracowników obecnych na 
głosowaniu. 
 
IV. USTALENIA KOŃCOWE. 

§ 24 
Społeczny inspektor pracy w razie, niewywiązania się ze swoich 
obowiązków może być odwołany przed upływem okresu, o którym 
mowa w § 4  
Odwołanie w myśl powyższego zapisu następuje:  

1. na wniosek zakładowych organizacji związkowych 
2. co najmniej 1/5 pracowników danego okręgu z którego 

został wybrany,  w trybie zawartym  w § 22 
§ 25 

Społeczny inspektor pracy przestaje pełnić swoją funkcję również w 
wypadku zrzeczenia się jej lub ustania stosunku pracy. 

§ 26 
W wypadkach, o których mowa w § 24 i § 25, przeprowadza się 
wybory uzupełniające społecznego inspektora pracy zgodnie z 
zasadami § 9 Regulaminu. 

§ 27 
Regulamin wyborów, protokoły, listy obecności oraz inne 
dokumenty powinny znajdować się w aktach zakładowych 
organizacji związkowych. 
 
 
 
 

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA 
SPOŁECZNEJ INSPEKCJI PRACY 

W LOTTE WEDEL SP. Z O.O. 
 

OKRĘG WYBORCZY NR……… 
 
Zgłaszam kandydaturę Pana/i 
……………………………….……………………………………………………………….. 
Na funkcję grupowego społecznego inspektora pracy zgodnie z 
zapisami § 16 Regulaminu Wyborów Społecznej Inspekcji Pracy w 
Lotte Wedel Sp. Z o.o. 
 
                                                                                 Podpis osoby zgłaszającej 

                 
……………………………. 

 
                                                                                                                 

...………………………….. 
 

                 
……………………………. 

 
 Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na kandydowanie.  
Jednocześnie potwierdzam, że spełniam wymagania zawarte w § 6 
Regulaminie Wyborów  Społecznej Inspekcji Pracy w Lotte Wedel 
Sp. Z o.o. 

                                                                Podpis Kandydata 
 
 
Data ……………………..                                                       ………………………….. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Zgłoszenie wpłynęło do Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej  
w dniu ………………… 
Spełnia wymogi zawarte w Regulaminie Wyborów Społecznej 
Inspekcji Pracy w Lotte Wedel Sp. Z o.o. 
Zgłoszenie nie wymaga/ wymaga* akceptacji zakładowych 
organizacji związkowych. 

Podpis członka Komisji 
 

………………………… 
 

*Niepotrzebne skreślić 
 



Art. 42 § 4 Kodeksu Pracy 
 
Zgodnie z treścią tego 
artykułu wypowiedzenie 

dotychczasowych 
warunków pracy lub płacy 

nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi w 
przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy innej pracy 
niż określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający  
3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to 
obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacją.   
W przepisie tym mowa jest o terminie trzech miesięcy, na którą 
może być oddelegowany pracownik w roku kalendarzowym i jak 
wynika z tego zapisu nie musi to być okres ciągły.  
Temat ten jest o tyle ciekawy dla nas, że takie oddelegowania w 
naszym zakładzie są ciągle spotykane i praktykowane. 
Dochodzi z tego tytułu do pewnych nieporozumień i braku 
znajomości tego tematu przez przełozonych. Wyjaśnijmy, tego typu 
oddelegowania na przykładach z naszego podwórka. 
 
Pewna pracownica została decyzją działu HR oddelegowana do 
pracy na innym stanowisku w dniu 12 marca. Oddelegowanie ma 
przebieg ciągły, czyli nie jest przerywane przez kierownictwo. 
 
Do kiedy w takim przypadku pracownica będzie oddelegowana? 
W tym przypadku nie ma żadnych wątpliwości, biorąc pod uwagę 
treść art. 300 k. p. w związku z art. 112 k. c., że 3 miesięczny okres 
oddelegowania kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą 
odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w 
ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca.  
Czyli bardziej zrozumiale – oddelegowanie w tym przypadku 
kończy się dnia 12 czerwca.  
Inaczej wyglądałoby to gdyby pracownica została oddelegowana w 
dniu 31 marca – to wtedy zgodnie z zapisami oddelegowanie 
kończyłoby się dnia 30 czerwca z tytułu tego ze w czerwcu nie 
występuje dzień 31 czerwca.  
 
Czy w takim bądź razie w przypadku urlopu, zwolnienia 
lekarskiego lub świąt oddelegowania się wydłuża? 
Odpowiedź mimo ciekawych interpretacji niektórych kierowników 
w naszym zakładzie jest bardzo prosta.  
Przepis art. 42 § 4 Kodeksu Pracy nie przewiduje możliwości 
zawieszenia czy też wstrzymania okresu oddelegowania w związku 
z urlopem czy też zwolnieniem. Brak jest podstawy prawnej, która 
umożliwia pracodawcy wyłączenie z okresu oddelegowania dni, w 
których pracownik nie świadczy z różnych względów pracy. 
 
Czy ta zasada jest stosowana w momencie, gdy oddelegowanie 
nie ma charakteru ciągłego i oddelegowanie występuje 
kilkakrotnie w ciągu roku?   
W takich przypadkach zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego 
zasadnym jest stosowanie do obliczenia długości okresu 3 miesięcy 
art. 300 k. p. w związku z art. 114 k. c.  
Artykuł 114 k.c. że jeżeli termin jest oznaczony w miesiącach lub 
latach, a ciągłość terminu nie jest wymagana, to miesiąc liczy się za 
dni 30, a rok za 365.  
 
Czy można to przybliżyć na jakimś przykładzie? 
Pracownik został oddelegowany w terminie 1-16 marca, drugi raz 
5-9 kwietnia, trzeci w dniach 15 października – 4 listopada.  
Oznacza to, że mamy do czynienia z oddelegowanie na 42 dni (nie 
dni pracy, takie sformułowanie nie istnieje w zapisach kodeksu 
pracy) i pracownik może być jeszcze oddelegowany na 48 dni w 
tym roku: 

1-16 marca = 16 dni 
5-9 kwietnia = 5 dni 

15 październik – 4 listopada = 21 dni 
3x 30 dni przy przerywanym oddelegowaniu = 90 dni 
90 dni – 42 dni oddelegowania = 48 dni 
 
Czy w takim razie można odliczać w tym przypadku na przykład 
święto 1 listopada, lub zwolnienie lekarskie, które pracownik 
miał w dniach 5-14 marca, czyli w okresie oddelegowania?  

Nawet w przypadkach oddelegowania przerywanego, mówimy o 
okresie a nie o dniach pracy. Okres oddelegowania nie ulega 
zawieszeniu w skutek zwolnienia lekarskiego, urlopu lub święta. 
Również przepisy ustawy o świadczeniach pieniężnych z 
ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa nie 
przewidują, aby ubezpieczony nie miał korzystać z zasiłku 
chorobowego. 
 
Na tych paru przykładach starałem się przedstawić podstawy 
prawne oddelegowania, bez konieczności zmiany umowy o pracę. 
Dziwna moda na swobodne interpretacje  oraz nadinterpretację 
tego przepisu w naszym zakładzie nie powinna już stanowić 
problemu w razie tego typu oddelegowań.  
Temat został wywołany przez pracowników, którzy nie mogą się 
doczekać na angaże oraz awansu związanego z wolnymi wakatami.  
Mam nadzieję, że rozwiałem wątpliwości na temat 90 dni pracy, 
który to pokutuje w naszej Spółce, pośród przełożonych.  
Jeszcze raz powtórzę, w przypadku art. 42 § 4 mówimy o terminie 
oddelegowania nawet w przypadkach przerywanych oddelegowań. 
 

 Wykorzystano opinię prawną 
Prawnika Regionu Mazowsze  

Przemysława Najdera 
 
 

Spotkanie cukierników, młynarzy i piekarzy w Poznaniu 
 
O przyszłości związku i nowych planach 
dotyczących kodeksu pracy w dniach  
25-27 marca w Poznaniu rozmawiali 
przedstawiciele organizacji zrzeszonych 
w Krajowej Sekcji Przemysłu 
Cukierniczego, Młynarskiego i 
Piekarniczego NSZZ „Solidarność”. 
Uczestnicy spotkania uczestniczyli w 
dniu 26 marca w ogólnopolskiej pikiecie 

pod Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu związanej ze strajkiem 
generalnym na Śląsku. Takie akcje prowadzone były w całym kraju 
w geście poparcia dla związkowców na Śląsku.  
Po pikiecie Rada Sekcji zajęła się 
bieżącymi działaniami w sektorze. 
Dużo miejsca zajęła sprawa zmian 
w koncernie Kraft oraz sytuacja 
organizacji związkowych w 
poszczególnych zakładach tej 
grupy. Odrębnym tematem była  
sytuacja związkowców w  Colian 
Jutrzenka w związku z zakupem 
przez właściciela zakładu 
„Solidarność” w Lublinie. 
Przewodniczący Sekcji Dariusz 
Skorek przypomniał przybyłym 
sprawę proponowanych przez 
Rząd zmian do ustawy kodeks pracy, oraz stanowisk jakie NSZZ 
„Solidarność” w tym temacie podjęła. Przedstawiciele 
poszczególnych organizacji, sceptycznie odnieśli się do propozycji, 
które w żaden sposób nie poprawią  sytuacji pracowników na 
umowach śmieciowych, oraz zdestabilizują życie i pracę 
pracowników, którym okres rozliczeniowy zostanie wydłużony do 
12 miesięcy. Rada Sekcji poparła stanowisko jakie Sekretariat 
Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność” podjął w związku z 
proponowanymi  zmianami. Przedstawiciele organizacji 
związkowych, przedstawili zakres działań w poszczególnych 
organizacjach na najbliższy okres w związku ze spowolnieniem 
gospodarczym kraju i czekających związek wyzwań związanych z 
coraz bardziej napiętą sytuacja w Polsce. 
 
W związku ze zbilżającym się okresem wyborczym w Związku 
Solidarność, Rada podjęła decyzje o przesunięciu terminu Walnego 
Zebrania Delegatów na jesień 2013 roku, które przygotuje sektor 
cukierniczy, młynarski i piekarski do zbliżającej się nowej kadencji, 
oraz określi w jakim kierunku Sekcja skupiająca ponad 2500 
członków związku, powinna ewaluować, aby bardziej skutecznie 
reprezentować problemy pracowników naszej branży. 


