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WYBORY Z.S.I.P 
Organizacje związkowe działające na 
terenie Lotte Wedel Sp. z o.o. 
powołały Komisję Wyborczo – 
Skrutacyjną, odpowiedzialną za przeprowadzenie wyboru 
Zakładowej Społecznej Inspekcji Pracy w Lotte Wedel Sp. Z o.o..  
Komisja będzie działać w składzie: 
 
Dariusz Skorek – NSZZ „Solidarność” 
Janusz Kudelski – DUR 
Danuta Jusińska  - Torty 
Witold Podsiadły – NSZZ „Solidarność” 
 mężczyznami, ale również z przypisywanych im pewnych 
stereotypowych cech. Takie p  
Elżbieta Dębska – Ptasie Mleczko 
Jerzy Użarowski – DUR 
Jadwiga Godlewska  - ZZ PPC 
Celina Król – Venus 
Zdzisław Sikorski – Magazyny 
 
Na podstawie przyjętego regulaminu wyborów społecznej inspekcji 
pracy Komisja Wyborczo – Skrutacyjna ogłasza termin zgłaszania 
kandydatów na okres pomiędzy 13.05.2013 – 11.06.2013 
Kandydatów zgłaszamy członkom Komisji lub poprzez wrzucenie 
karty zgłoszenia do skrzynki umieszczonej przy pokoju NSZZ 
„Solidarność” w budynku socjalnym. 
 
Listy kandydatów ogłoszone zostaną w dniu 12.06.2013 
 
Komisja Wyborczo – Skrutacyjna ogłasza termin przeprowadzenia 
wyborów na dni 19.06.2013 – 21.06.2013 
Wybory odbywać się będą w budynku socjalnym na pierwszym 
piętrze (przy stołówce pracowniczej i łączniku z biurowcem) w 
godzinach: 5:30 – 6:30,  13:00 – 15:00,  21:30 – 22:30 
 
Komisja Wyborczo – Skrutacyjna ogłosi wyniki wyborów na 
podstawie przeliczonych głosów w dniu 25.06.2013 
 

WYPIS Z REGULAMINU WYBORÓW 
 
§ 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 
 
§ 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. 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. 
 
§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. 
 
§ 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 

 
 

Referendum 
Strajkowe 

 
Ruszyło sondażowe          
 referendum strajkowe 
przeciw zmianom w 

prawie pracy. Obradujący w Kołobrzegu członkowie Komisji 
Krajowej podjęli decyzję o przeprowadzeniu referendum w sprawie 
udziału w ogólnopolskiej akcji protestacyjnej do strajku włącznie. 
Ponieważ rząd nie zamierza realizować postulatów Związku, 
wszystkie struktury „Solidarności” przeprowadzą sondaże w 
zakładach pracy. 
Referendum jest anonimowe i obowiązujące dla wszystkich 
członków NSZZ „Solidarność”. 
 
WSZYSCY CZŁONKOWIE NSZZ „Solidarność”  
- proszeni są o zgłaszanie się do pokoju związkowego w celu wzięcia 
udziału w referendum zgodnie ze statutem NSZZ „Solidarność” 
 



ZASŁUŻONE POŻEGNANIE 
Komisja Zakładowa nr 311 NSZZ 
„Solidarność” pragnie za 
pośrednictwem naszej gazetki 
przekazać podziękowania za 

wieloletnią współpracę z Jadwigą Godlewską Przewodniczącą 
Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu 
Cukierniczego, która w maju tego roku przeszła na zasłużoną 
emeryturę. Przez te lata mimo różnic ideowych, mimo wielu 
konfliktów i odmiennych stanowisk współpraca z Jadwigą, była 
przyjemnością. Dziękujemy za wielki wkład pracy i serca, jaki 
włożyła w naszą firmę, a w szczególności w spotkania komisji 
socjalnej oraz spotkania negocjacyjne. Doceniamy jej poświecenie w 
utrzymywaniu tradycji Wedlowskich oraz szlachetnych wartości 
zakorzenionych w tych murach. Miłym i budującym było, że zawsze 
potrafiliśmy wypracować wspólne stanowiska oraz reprezentować 
pracowników podczas wielu spotkań. Przez jakiś okres Jadwiga 
będzie nadal uczestniczyła w życiu naszej firmy, wykonując zadania 
związane z historią zakładu, oraz zadania Przewodniczącej OPZZ.    
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” życzy Jadwidze Godlewskiej 
dotychczasowej energii i zaangażowania, tym razem w spełnianiu 
rodzinnych i prywatnych marzeń.    
 
REGULAMIN PREMIOWANIA  
Zakończone zostały rozmowy dotyczące Rocznego Regulaminu 
Premiowania dla pracowników na stanowiskach nierobotniczych.  
W dniu 13.05.2013 przedstawiciele pracodawcy oraz związków 
zawodowych, doszły do porozumienia dotyczącego zmian do 
Regulaminu Rocznej Premii Motywacyjnej dla pracowników, którzy 
nie podlegają miesięcznej premii motywacyjnej. Dokument po 
podpisaniu stosownych protokołów i porozumień zostanie 
ogłoszony przez Zarząd Spółki.  W tym momencie w trybie 
określonym ustawą kodeks pracy, przestanie obowiązywać 
poprzednie rozwiązanie prawne dotyczące premiowania 
pracowników biurowych. Premia dla tej grupy pracowników w 
swoim założeniu będzie obliczana w procentowych częściach za 
wyniki indywidualne i wypracowane cele oraz wynik całej Spółki 
Lotte Wedel.  
 
SPOTKANIE LOGISTYCZNE 
W dniu 16.05.2013 odbędzie się spotkanie dotyczące Logistyki. 
Organizacje związkowe do dnia 10 maja przekazały Zarządowi 
szereg pytań, które staną się tłem dyskusji. Większość pytań 
dotyczy planowania produkcji, zakupów oraz kosztów przezbrojeń. 
Jak ważny jest to temat nie musimy szczególnie się rozpisywać.  
Ma on decydujące znaczenie dla poziomu produkcji, kosztów oraz 
naszej premii, która w dużej części uzależniona jest od wahnięć 
planowania i wielkości produkcji.  
O wynikach i wnioskach z tego spotkania poinformujemy w 
następnym wydaniu biuletynu. 
 

STEREOTYP CZY 
WYGODNICTWO? 

Pracujemy w zakładzie mocno 
sfeminizowanym, albo przynajmniej 
jest on tak określany. W Polsce 
kobiety w porównaniu do 

poprzednich lat maja o wiele więcej praw, co nie znaczy jednak, że 
są one traktowane równo z mężczyznami. Dyskryminacja wynika 
nie tylko z różnic fizycznych, ale psychicznych pomiędzy kobietami. 
Takie przekonanie pokutuje także u nas z zakładzie i co gorsze jest 
tolerowane, za cichym pozwoleniem zarządzających. Ludzie 
działając według stereotypów, przyzwyczajeni są już do swoich 
obowiązków życiowych tzn. kobiety maja za zadanie opiekować się 
domem i wychowywać dzieci a mężczyźni muszą dbać o ich byt. 
Często nawet nieświadomie dyskryminujemy płeć przeciwną. 
Uważam, że ze względu na nasze poglądy i przyzwyczajenia trudno 
będzie zwalczyć stereotypy i nie będziemy traktowani równo. 
Różnice pomiędzy nami sprawiają, że jest to prawie niemożliwe. 
Świadczy o tym chociażby to, że kobiety w dalszym ciągu nie są 
dopuszczane do wykonywania różnego typu prac ze względu na to, 
iż są słabsze i delikatniejsze fizycznie od mężczyzn. Inną sprawa jest 

fakt, że na wielu stanowiskach ze względu na ograniczenia BHP, 
słabsza płeć nie jest pożądana. Ale to tylko wymówka. Istnieje wiele 
stanowisk gdzie tylko w wyjątkowych momentach należy używać 
siły fizycznej i wiele stanowisk nie posiada aż takich wymagań 
podczas procesu produkcyjnego, a działania związane z użyciem 
siły pojawiają się podczas mycia lub awarii. Co ciekawe stereotyp 
mężczyzny „złotej rączki” po trosze się przejadł. Niestety nie w 
naszych warunkach, mimo że, wszystko wskazuje na to, że 
hołubiony program TPM i jego wprowadzanie lepiej sprawdza się 
wśród Pań, niż brzydszej części pracowników.  Dlatego będę się 
czepiał tego tematu i udowadniał, że jego wprowadzanie w naszym 
zakładzie, opiera się na stereotypach super herosów i nieporadnych 
kobietach. Wszyscy wypatrują u kobiet słabości lub 
niedoskonałości, a z drugiej strony oczekują od mężczyzn, że będą 
silni i zaradni. Więc mężczyźni także podlegają nieustannej ocenie. 
Panowie skarżą się również, że są poddawani o wiele większej 
presji społecznej niż kobiety, a na dodatek pod groźbą ośmieszenia 
nie mogą przyznać się, że czegoś nie potrafią. Cechy, które do tej 
pory były męską domeną (np. siła, asertywność) dzisiaj uważane są 
za przejaw męskiej brutalności.  Z jednej strony uważa się, więc, że 
właśnie te „męskie” cechy są negatywne, ale potem cytuje się 
piosenkę Danuty Rinn „Gdzie ci mężczyźni?” To przejaw 
schizofrenicznego podejścia do mężczyzn. Dlatego im samym jest 
coraz trudniej zrozumieć, czego się od nich oczekuje. Jeśli kobieta 
zostaje szefem, jest świetnie, natomiast, jeżeli nim nie zostanie, nikt 
nie odczyta tego, jako porażki. Mężczyźni mają dużo gorzej - jeżeli 
pracują od lat w korporacji i nie awansują, uważa się, że coś z nimi 
jest nie tak.  
Ale odszedłem od głównego wątki, czyli dyskryminacji kobiet. 
Mężczyźni jak można zauważyć, częściej osiągają sukces społeczny, 
jest ich więcej w szeregach władzy i lepiej zarabiają.  
Bo chodzi o to …. że w jaki sposób by nie patrzeć na 
równouprawnienie, to znajdujemy przesłanki ku temu, aby wysnuć 
spiskową teorię o istnieniu tej patologii na naszym podwórku.  
To taka dziwna prawidłowość, stereotyp oraz norma w życiu 
społecznym i zawodowym.    
Do artykułu wykorzystano opracowania Anny Giza-Poleszczuk socjologa Uniwersytetu 
Warszawskiego. 
 

QUO VADIS?  
Długo nie mogłem się 
doczekać, aby usłyszeć, że 
nie było, co poczytać, bo 
nikogo nie obsmarowałem. 

To nie oznacza, że podniecam się tym, aby przywalić z grubej rury i 
dużego kalibru. Bardzo chciałbym pisać tekst, z którego miód 
wylewałby się z każdej strofy. No cóż, życie pozbawia mnie jednak 
tej przyjemności, niemniej staram się być bardzo obiektywny w 
wyrażaniu nawet najmniej niewybrednych myśli. Rozmawiając 
ostatnio z miłą pracownicą, usłyszałem pytanie, które szybko sobie 
zanotowałem i starałem się na nie odpowiedzieć.  
„Czy mamy stan przed zawałowy, czy może to już rozległy zawał?”  
I nie potrafiłem na to odpowiedzieć, bo z jednej strony nie 
dopuszczam myśli że jest już aż tak źle,  a z drugiej nie wszystko 
można  i da się podciągnąć pod kryzys i jego skutki. Mam wrażenie 
że jeszcze chwila i pacjent będzie jednak potrzebował reanimacji. 
Dokąd zatem zmierzamy, czy objawy wskazują na zawał, czy to 
może najnormalniejsza czkawka. Nie jestem lekarzem i nie będę 
stawiał diagnozy oraz wypisywał recepty, ale nie wypada zakończyć 
na podrapaniu się po głowie i stwierdzeniu, że jakoś to będzie.  
Tym bardziej ze „jakoś to będzie” i 
byle do dnia następnego coraz 
bardziej staje się wytartym 
sloganem i mottem.  
Drugiego maja ulicami Warszawy 
przemaszerowali ci, którym w 
obecnej Polsce powodzi się bardzo 
dobrze. Ludzie przeszli ulicami 
stolicy z godłem Polski, niby w 
patriotycznym marszu z racji Dnia 
Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.  
My też patriotycznie uczciliśmy ten dzień, szkoda tylko, że ktoś 
zapomniało tym fakcie i brakowało flag na terenie zakładu z tytułu 
przypadających świąt.  



Pojawił się jednak inny mocny akcent, który podkreślił naszą 
obecność w narodowych uroczystościach i obchodach..  
Zgromadzeni na Nowym Świecie podziwiali dzieło pracowni 
rarytasów, które co z przykrością musimy stwierdzić, stało się 
bardzo kontrowersyjnym obiektem, dającym pożywkę dla 
komentarzy i docinków w prasie i internecie:  
 
„Pomnik ptaka z białej czekolady, stojącego w brązowej czekoladzie, 
który został odsłonięty w Dniu Flagi przed Kancelarią Prezydenta RP, 
to jeden z największych piarowskich baboli ostatnich miesięcy.  
Wszyscy pamiętamy nieśmiertelną frazę Czepca z „Wesela” 
Wyspiańskiego: 
„Ptok ptakowi nie jednaki, 
człek człekowi nie dorówna,  
dusa dusy zajrzy w oczy,  
nie polezie orzeł w gówna”. 
A ten wyrób wyglądał, jakby polazł. W przenośni i dosłownie”. 
 
I żeby nie było, że wyśmiewam się z ciężkiej pracy i trudu, który 
został włożony w wykonanie tego dzieła. Nic bardziej mylnego, 
raczej okoliczności i całość sytuacji wywołały we mnie uśmiech.  
„Polaku nie bądź ponury! Rozwiń skrzydła, dziób do góry!” Takie 
ulotki zrzucają helikoptery nad największymi miastami.  
No dobrze - ale dlaczego Polacy mają podnosić do góry tylko 
„dziób”, a nie, dajmy na to - ręce? Ręce do góry - czyż to nie jest 
doskonały program działania? Dokąd zatem zmierzamy?  
 
 

ROKUJESZ CZY NIE? 
Pytanie jak z lekcji biologii. 
Pączkuje czy nie pączkuje?  
A więc, o co tak naprawdę chodzi?  
Problem, który dotyczy w 
większości tylko pracowników 
produkcyjnych, którzy w 
kompetencjach oraz wystawionej 

ocenie dzieleni są na:  
- rokujących zgodnych z oczekiwaniami,  
- rokujących poniżej oczekiwań 
- nierokujących poniżej oczekiwań  
- nierokujących zgodnych z oczekiwaniami 
Co zatem oznacza hasło nierokujący lub rokujący?  
Oczywiście jak zwykle bywa, aby prawidłowo pączkować, należy 
być jeszcze bardziej elastycznym. Bardziej od gumy przy 
pantalonach lub innego rodzaju szarawarach. Poza tym należy 
poprawić kwestie potakiwania i lizusostwa. Dobra metoda 
przytakiwania i godzenia się na wszystko, jest skutecznym 
narzędziem, aby pączkować i być docenionym w tym zakładzie.  
Aby jednak zrozumieć skomplikowaną nomenklaturę nierokowania, 
należy posłużyć się trzema przykładami, najlepiej z naszego 
podwórka. 
Pierwszym jest nierokujący „inteligent”. Przykład z utrzymania 
ruchu jasno uzmysławia nam, że nie jest dobrze a nawet wręcz 
tragicznie, kiedy pracownik wykazuje się inteligencją oraz 
wykształceniem na poziomie przełożonego. Taki pracownik mimo 
posiadanych umiejętności oraz ponad 20 letniej znajomości 
urządzeń oraz doświadczenia w zakładzie, w widzeniu HR nie 
rokuje. Już sam fakt, że jego przygotowanie jest w stanie przyćmić 
przełożonego, dyskwalifikuje go, jako przydatnego dla firmy. Mamy, 
więc do czynienia z pracownikiem poniżej oczekiwań, nierokującym 
poprawę, dlatego nie warto się wysilać, aby zaproponować 
jakikolwiek okres naprawczy. To także oznacza łamanie zasad, 
które pracodawca sam wprowadził w kodeksie etycznym i ich nie 
stosuje, narażając się na śmieszność i stawiając w wątpliwość jego 
wiarygodność wobec wszystkich pracowników.  
Drugi przykład to zwolnić pod byle pretekstem. Czyli pracownik 
poniżej oczekiwań, ale nierokujący poprawy z powodu powodów, 
które nie są faktycznymi powodami. Skomplikowane, ale taki 
przykład z magazynów doprowadził mnie do nadwyrężenia szarych 
komórek, aby pojąć stan faktyczny. Gdy przebrnie się poprzez 
pierwsze czytanie (jak w sejmie) to wnoszona jest poprawka z 
innymi powodami, które w żadnym punkcie nie są zbieżne do 
pierwszych. Najciekawsze jest to, że posiadają one mniejszy ciężar 

gatunkowy od pierwszych i najprawdopodobniej dotyczą innego 
pracownika, który nadal pracuje, bo prawidłowo pączkuje.   
Wracając do meritum osobnik nie rokuje jakiejkolwiek poprawy, 
bez dania mu szansy, opierając się na przesłankach dotyczących 
prawdopodobnie innych osób. 
Trzeci przypadek to „szara myszka”. Bardzo dobry przykład z 
ptasiego mleczka, dotyczący pracownicy, która wykonuje swoją 
pracę, ale nie pączkuje. Niby angażuje się, ale tak naprawdę się nie 
angażuje. Przez 20 lat rozwija się, ale się nie rozwinęła. Co gorsza 
dyskutuje zamiast pączkować, a w dodatku ma odmienne zdanie od 
przełożonego. Najgorsze jest to, że patrzy na ludzi dziwnym 
wzrokiem. Być może to bazyliszek, który ponad 20 lat ukrywał się w 
murach naszego zakładu i czyha na pączkujących pracowników. 
Pracownik jest, ale jakby go nie było, pracuje, ale jakby nie 
pracował, dobrze, że jeszcze się nie odwołał od swojej oceny, bo 
sparaliżowałby swoim wzrokiem wszystkich jak w warszawskiej 
legendzie.  W konsekwencji oznacza, że nie rokuje na rozwiniecie 
się, więc nie ma potrzeby aby dalej się rozwijała.  
To są przykłady ekstremalne, ale rokowanie nie dotyczy tylko grupy 
pracowników poniżej oczekiwań. Istnieje także część pracowników, 
którzy być może teraz są zgodni z oczekiwaniami, ale nie rokuje na 
przyszłość. Nie będę odkrywczy, jeżeli powiem, że w większości 
przypadków dotyczy to wieloletnich pracowników, którzy ze 
wglądu na wiek i możliwości, niestety nie pączkują już jak należy. 
Inaczej wygląda sprawa pracowników, którzy powinni zostać 
ocenieni, powyżej, ale nie rokowali, zatem ocenieni zostali zgodnie. 
Czy zatem możemy mówić o jakiejkolwiek prawidłowości 
dotyczącej rokowania na przyszłość? Chyba nie. Pracownicy to nie 
ciasto drożdżowe, które pod wpływem ODPOWIEDNICH warunków 
i składników rośnie, gwarantując sukces. Niestety my bardziej 
mamy do czynienia z zakalcem, który próbował urosnąć i nagle z 
wielkim trach opadł. A, jeżeli jeszcze tego nie zrobił, to jest na 
pewno bliski tego stanu.  I jeszcze jedno. Aby sukces był pewny to 
piekarz musi być niezłym fachowcem, a piekarnik odpowiednio 
przygotowany. Zasadniczym pytaniem może być, czy ciasto jeszcze 
rokuje iż wyrośnie, czy mamy same zakalce? A jakie wnioski? 
Nie, bo nie. Nie, bo się odzywa lub krytykuje. Nie, bo pracuje mało 
elastycznie a powinno więcej pracować. Ale to jeszcze jest do 
przełknięcia (jeżeli ma się duży przełyk i lubi się ciasto z zakalcem).  
Najgorsze byłoby to, że oddycha więcej od innych i nie rokuje że 
będzie oddychać mniej.  
 

Który skrzywdziłeś człowieka prostego 
 

Który skrzywdziłeś człowieka prostego, 
Śmiechem nad krzywdą jego wybuchając, 

Gromadę błaznów koło siebie mając 
Na pomieszanie dobrego i złego, 

 
Choćby przed tobą wszyscy się skłonili 

Cnotę i mądrość tobie przypisując, 
Złote medale na twoją cześć kując, 

Radzi, że jeszcze jeden dzień przeżyli, 
 

Nie bądź bezpieczny. Poeta pamięta 
Możesz go zabić - narodzi się nowy. 

Spisane będą czyny i rozmowy. 
Czesław Miłosz 

 
„Solidarność” chce kontroli 
Wniosek o skontrolowanie 
„Solidarności” przez Państwową  
Inspekcję Pracy złożyli w Gdańsku 
Piotr Duda, przewodniczący KK oraz 

Krzysztof Dośla, przewodniczący ZR Gdańskiego. To reakcja na 
publikowane w ostatnich dniach pomówienia sugerujące, że 
Związek zatrudnia pracowników na tzw. umowy śmieciowe. 
W piśmie, które zostało złożone na ręce Okręgowego Inspektora 
Pracy, przewodniczący KK zwrócił się o sprawdzenie „przede 
wszystkim  w zakresie stosunków pracy, legalności zatrudnienia, jak 
i zgodności z prawem pracy zawartych umów cywilnoprawnych, czy 
też wypełnianiem postanowień Zakładowego Układu Zbiorowego 
Pracy dla Pracowników Komisji Krajowej NSZZ «Solidarność».” 
 
Jak zapowiedział Duda, podobne wnioski mają złożyć szefowie 
regionów „S” w całej Polsce. 



 
Art. 151 Kodeksu Pracy 
 

Nadgodziny (lub godziny 
nadliczbowe) to czas 
przepracowany poza 
normalnym wymiarem 
godzin pracy. 

W większości krajów nadgodziny regulowane są prawami mającymi 
na celu zapobieganie zmuszaniu pracowników do przedłużania 
godzin pracy. Takie rozwiązania znajdujemy także w polskim 
prawie pracy. Zgodnie z Kodeksem pracy, pracą w godzinach 
nadliczbowych jest praca wykonywana ponad obowiązujące 
pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad 
przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z 
obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy.  
Więc mamy do czynienia z dwoma rodzajami nadgodzin. 
 
W takim bądź razie, kiedy mamy do czynienia z nadgodzinami? 
Praca w godzinach nadliczbowych nie może być planowana.  
To główna przesłanka zapisu kodeksowego. Podlega także pewnym 
warunkom i jest dopuszczalna w razie: 

 Konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu 
ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub 
środowiska albo usunięcia awarii, szczególnych potrzeb 
pracodawcy. 
 

 Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w związku 
ze szczególnymi potrzebami pracodawcy nie może 
przekroczyć dla poszczególnego pracownika 150 godzin w 
roku kalendarzowym. 

 
Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego 
wynagrodzenia, przysługuje dodatek? 
Zgadza się, jeżeli nie odbieramy nadgodzin w naturze to należy nam 
się dodatek w wysokościach: 
 

 100% wynagrodzenia – za pracę w godzinach 
nadliczbowych przypadających: w nocy, w niedziele i 
święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z 
obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w dniu wolnym 
od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w 
niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go 
rozkładem czasu pracy, 

 
 50% wynagrodzenia – za pracę w godzinach 

nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż 
określony powyżej. 

 
Za nadgodziny należy się dodatek albo wolne, ale jeżeli nie wypłacono 
dodatku? 
Ostateczna decyzja, co do sposobu zrekompensowania 
pracownikowi pracy nadliczbowej należy do pracodawcy. Dla niego 
jednak najkorzystniej jest, gdy zatrudniony wystąpi o odbiór czasu 
wolnego. Mimo ze jest to niepopularne, od wielu lat NSZZ 
„Solidarność” podkreśla, że prawidłową formą odbioru nadgodzin 
jest rekompensata dniami wolnymi, dodatek za tą pracę jest 
ostatecznością.  
 
Czy w tej sprawie inicjatywa pracownika jest nieskuteczna? 
Nie do końca.  Zasada przyznająca pracodawcy decyzyjność nie 
oznacza, że pracownik przez swoje działania nie może przyczynić 
się do innego rozstrzygnięcia w tej kwestii. Kodeks pracy przyznaje, 
bowiem obu stronom stosunku pracy prawo do wystąpienia o 
rekompensatę nadgodzin czasem wolnym. Równocześnie uzależnia 
wymiar tego wolnego od tego, z czyjej inicjatywy pracownik 
odbierze wolne z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych. 
Wskazuje też na termin, w jakim czas wolny powinien być udzielony 
w zależności od tego, czy z takim wnioskiem zwróci się sam 
pracownik, czy odbierze on wolne bez swojego wniosku. Należy 
pamiętać jednak, że zrekompensowanie czasem wolnym, pozbawia 
nas przysługującego dodatku za taka pracę.  
 

 
Co to jest wniosek za nadgodziny? 
Gdy z wnioskiem o udzielenie czasu wolnego wystąpi pracownik, a 
pracodawca go uwzględni (podanie to nie jest, bowiem dla niego w 
żaden sposób wiążące), to wymiar tego wolnego musi odpowiadać 
liczbie przepracowanych godzin nadliczbowych. Oznacza to, że za 
każdą przepracowaną nadgodzinę pracownik nabywa prawo do 
jednej wolnej godziny. Poza tym, może to nastąpić nawet po 
zakończeniu okresu rozliczeniowego, w którym miała miejsce praca 
w godzinach nadliczbowych. Dzięki czemu pracownik może 
wykorzystać czas wolny, np. 24 czy 31 grudnia. Ważne jest, aby 
pracownik odpowiednio wypełnił taki wniosek i złożył go w 
stosownym czasie. 
Inaczej wygląda sprawa, gdy odbiór nadgodzin zostaje 
pracownikowi narzucony decyzją pracodawcy, który wyznacza 
termin jego odbioru. W takim przypadku za każdą nadgodzinę 
pracownik nabywa prawa do półtorej godziny i musi zostać to 
zrekompensowane do końca danego okresu rozliczeniowego. 
 
Kiedy i jak złożyć odpowiedni wniosek? 
Kwestią tą zajął się Główny Inspektorat Pracy. 
Zgodnie ze stanowiskiem GIP z 21 kwietnia 2009 r. (GPP-306-4560-
32/09/PE/RP) termin złożenia takiego wniosku zależy od rodzaju 
nadgodzin, w zamian, za które czas wolny ma być udzielony. 
Biorąc pod uwagę, że nadgodziny z przekroczenia przeciętnie 
tygodniowej normy czasu pracy powstają z upływem okresu 
rozliczeniowego, a te z przekroczenia dobowej normy czasu pracy w 
dniu, w którym wystąpiły, GIP wskazał, że podanie o udzielenie 
czasu wolnego w zamian za nadgodziny z tytułu przekroczenia 
dobowej normy czasu pracy powinno zostać złożone przed 
terminem wypłaty wynagrodzenia za miesiąc, w którym te 
nadgodziny wystąpiły. 
W składanym wniosku pracownik powinien określić datę 
wystąpienia nadgodzin, ich liczbę oraz oczekiwaną datę 
zrekompensowania nadgodzin czasem wolnym.  
W przypadku braku wskazania dokładnego terminu odbioru 
przeniesienie ich poza bieżący okres rozliczeniowy należy uznać za 
niedozwolone. 
 
Czy istnieją jakieś nieprawidłowości czy może fałszowanie ewidencji 
czasu pracy? 
Takie przypadki się często zdarzają. Do konfliktu dochodzi z tytułu 
braku wniosku i nagminnie zdarza się, że pracodawcy 
rekompensują odbiór godzina za godzinę, co jest wykroczeniem.  
Narzucony odbiór zawsze występuje w stosunku 1:1,5. 
 
Podczas rozmów w Sekcji z organizacjami spotykałem się z faktem, 
że niektórzy pracodawcy wymagają od swoich zatrudnionych 
nieodpłatnej pracy poprzez fałszowanie ewidencji czasu pracy, 
nierejestrowanie faktycznego czasu pracy, niepłacenie za przerwy 
na posiłek i odpoczynek, odmawianie zwrotu kosztów delegacji, 
podróży, uczestnictwa w szkoleniach, posiedzeniach czy wykładach. 
Często pracodawcy nie płacą za wcześniejsze stawienie się do pracy 
w celu przygotowania stanowiska i założenia odzieży ochronnej, 
oczekiwania na zalogowanie się czy też dyżur przy telefonie.  
Zmuszają pracowników do pracy w weekendy bez odbijania karty 
pracy, bądź też zmuszają swych podwładnych do rejestrowania 
mniejszej ilości godzin niż faktycznie przepracowali.  
 
Na przykład w Japonii fałszowanie ewidencji jest problemem, 
stającym się prawie normą. W ekstremalnych sytuacjach, może 
prowadzić do zjawiska zwanego po japońsku Karoshi, – czyli 
śmierci przez przepracowanie (najczęściej w wyniku udaru 
niedokrwiennego bądź samobójstwa). Firma może opłacić 20 
godzin nadliczbowych w ciągu miesiąca, ale aby dotrzymać 
terminów i sprostać oczekiwaniom swoich przełożonych, 
pracownicy zmuszani są do przepracowania większej liczby godzin, 
które nie zostaną oficjalnie wykazane.  
Praktyka ta nazwana została sabisu zangyo, gdzie sabisu znaczy 
usługa, a zangyo – nadgodziny, czyli ogólnie rzecz ujmując – 
darmowe nadgodziny. 
 
 


