
 

 
 

Im się jest głupszym,  
tym cel zdaje się bliższy 

  Fiodor Dostojewski 

Zmiany w Kodeksie pracy to 
zasługa "Solidarności" 

 

 
 
Ograniczenie zawierania umów terminowych, 
maksymalny trzymiesięczny okres próbny, 
wyrównanie okresu wypowiedzenia w umowach na 
czas określony i nieokreślony – to zmiany, które 
wprowadza nowelizacja Kodeksu Pracy podpisana na 
początku sierpnia przez Prezydenta RP.  
 
Zmiany, ogłoszone w Dzienniku Ustaw, zaczną 
obowiązywać od 22 lutego 2016. 
 
Nowelizacja ogranicza okres zatrudnienia na umowę 
na czas określony do 33 miesięcy, plus maksymalnie 
trzymiesięczny okres umowy na okres próbny – w 
sumie 36 miesięcy. Nadal ograniczona ma być liczba 
umów terminowych z jednym pracodawcą, – ale 
zgodnie ze zmianami nie może być ich więcej niż trzy, 
czwarta stawać ma się umową na czas nieokreślony. 
Od tych zasad przewidziano jednak wyjątki - np. 
dotyczące umów na zastępstwo czy na okres 
kadencji. Dzięki nowym przepisom zrównany będzie 
okres wypowiedzeń umów na czas określony i 
nieokreślony. W przypadku, gdy staż pracy w danym 
przedsiębiorstwie wynosi mniej niż sześć miesięcy, to 
okres wypowiedzenia wynosić ma dwa tygodnie, gdy 
od pół roku do mniej niż trzech lat - miesiąc, a trzy 
miesiące, gdy staż wynosi, co najmniej trzy lata. 
Pracodawca będzie mógł zawrzeć umowę o pracę na 
okres próbny tylko raz i tylko, by sprawdzić 
kwalifikacje pracownika i możliwości wykonywania 

określonej pracy; jednakże w określonych 
przypadkach możliwe będzie ponowne zatrudnienia 
pracownika na okres próbny. 
 
- To zmiany wymuszone skuteczną skargą 
"Solidarności" skierowaną do Komisji Europejskiej, w 
której wykazaliśmy, że w zakresie stosowania umów 
na czas określony Polska łamie unijne prawo - mówi 
Piotr Duda, przewodniczący KK. - Nowe prawo to 
właściwy krok, choć naszym zdaniem jeszcze 
niewystarczający, w naprawianiu polskiego rynku 
pracy, na którym w stosowaniu umów na czas 
określony jesteśmy europejskim liderem.  
 
W skardze, przygotowanej w 2012 roku przez dr Ewę 
Podgórską - Rakiel z Zespołu Prawnego KK NSZZ 
"Solidarność", Związek wskazywał na nieprawidłowe 
wdrożenie prawa w Polsce. Obowiązujący przepis 
Kodeksu pracy 251 dotyczący umów na czas 
określony nie realizował celu dyrektywy Unii 
Europejskiej, ponieważ nie zapobiegał nadużywaniu 
tego typu umów. W efekcie w grudniu 2013 r. KE 
wszczęła śledztwo i nakazała rządowi wprowadzenie 
zmian. Eksperci z OECD jeszcze w 2014 roku zwracali 
uwagę na nadużywanie umów terminowych przez 
polskich pracodawców. Pod tym względem 
wyprzedziła nas tylko Korea i Chile. W Polsce takie 
umowy ma blisko 27 proc. wszystkich pracujących. W 
Czechach 8,1 proc., na Słowacji mniej niż 7 proc. 
 

 



 
 

17 września 1980 r. powstał Niezależny Samorządny 
Związek Zawodowy „Solidarność”. 

  

Tego dnia w siedzibie gdańskiego 
Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego 
zebrali się związkowcy z całego kraju, reprezentujący 
regiony, branże i duże zakłady pracy. Celem było 
wypracowanie modelu organizacji związkowej 
obejmującej cały kraj oraz jej statutu i programu 
działania. 
22 września 1980 roku przyjęty został projekt 
Statutu. Dwa dni później delegacja NSZZ 
„Solidarność” złożyła w Sądzie Wojewódzkim w 
Warszawie wniosek o rejestrację organizacji. 
Nastąpiło to 10 listopada 1980 r. 

Jak rząd walczy z otyłością wśród dzieci? 

 

Herbata i kawa zbożowa bez cukru, zupa i drugie 
danie bez soli – tak od 1 września wygląda menu na  
szkolnych stołówkach. Dzieci rezygnują z obiadów, 
albo za zgodą rodziców potajemnie je dosalają. Rząd 
podobno chciał dobrze, ale wyszło jak zwykle. 
Pani Maria, intendentka w jednej z podstawówek jest 
załamana. – Dzieci zaczęły się wypisywać z obiadów, 
albo oddają pełne talerze. A są przecież tacy 
uczniowie, którzy spędzają na świetlicy wiele godzin i 
w tym czasie powinni zjeść przynajmniej jeden ciepły 
posiłek – mówi kobieta. Nie dziwi się, że obiady 
dzieciom nie smakują, trudno żeby smakowały, skoro 
rosół i ziemniaki są niedosolone, a kompot gorzko-

kwaśny Zmiany w szkolnym menu wymusiło 
rozporządzenie resortu zdrowia dotyczące żywienia w 
szkołach wydane do znowelizowanej ustawy o 
bezpieczeństwie żywności i żywienia. Nowe przepisy 
weszły w życie wraz z rozpoczęciem roku szkolnego. 
Zgodnie z nimi na szkolnych stołówkach mają być 
podawane dania pełnowartościowe i urozmaicone, z 
minimalną ilością soli. Potrawy smażone dopuszczone 
są tylko raz w tygodniu. W posiłkach muszą się 
znaleźć warzywa lub owoce, produkty zbożowe lub 
ziemniaki, mleko bądź produkty mleczne, mięso, 
ryby, jaja, a nawet orzechy. Do napojów takich jak 
kawa zbożowa, herbata i kompot nie można dodawać 
cukru. Szefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej 
Joanna Kluzik-Rostkowska tłumaczy, że celem zmian 
jest walka z otyłością wśród dzieci i młodzieży. Jednak 
pracownicy szkolnych stołówek, którzy problemu 
otyłości absolutnie nie bagatelizują, są przekonani, że 
rozporządzenie przyniesie więcej szkody niż pożytku 
Rozporządzenie resortu obowiązuje we wszystkich 
placówkach edukacyjnych, z wyjątkiem szkół dla 
dorosłych. Rozporządzenie resortu zdrowia studiują 
nie tylko kucharki i intendentki. Twardy orzech do 
zgryzienia mają też rady rodziców, które 
najprawdopodobniej będą musiały zrezygnować ze 
sprzedawania ciast na szkolnych kiermaszach.  
– Takie kiermasze organizowaliśmy raz w miesiącu, a 
dochód z nich zasilał konto rady rodziców. Teraz 
żaden rodzic nie podejmie się upieczenia ciasta, bo 
dostosowanie się do wytycznych pani minister, jest 
niewykonalne, jeśli chodzi o zawartość tłuszczu i 
cukru w 100 gramach wypieku. W ten sposób szkoły 
zostaną pozbawione możliwości zdobycia 
jakichkolwiek dodatkowych środków, a wszyscy 
wiemy, że pieniędzy brakuje nawet na podstawowe 
rzeczy – mówi matka jednego z uczniów. 
Rozporządzenie dotyczy również szkolnych 
sklepików, z których od września zniknęła niezdrowa 
żywność: chipsy, fast foody, niektóre ciastka i napoje 
energetyzujące.  
– Dobrze, że w szkole nie ma już chipsów, ale dzieci 
kupują je w drodze do szkoły. W sklepach 
znajdujących się w pobliżu szkół, w których do tej 
pory nie było takich produktów, teraz zaczęły się one 
pojawiać – podkreśla Hanna Grzelec, szefowa 
oświatowej Solidarności w Rybniku. Jej zdaniem 
walkę z otyłością należałoby zacząć od edukacji na 
tematy żywienia skierowanej zarówno do uczniów, 
jak i ich rodziców, a nie od zamykania sklepików i 
wprowadzania absurdalnych przepisów dotyczących 
obiadów na szkolnych stołówkach. 

 
AGNIESZKA KONIECZNY 



 
WIZYTA NA UKRAINIE 

 

W dniach 9 -13 września 2015 roku na zaproszenie 
FPU – Federacji związków zawodowych Obwodu 
Równe na Ukrainie, gościła polska delegacja NSZZ 
„Solidarność”, na czele z przewodniczącym 
Krajowego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego 
Mirosławem Nowickim, wiceprzewodniczącym 
Dariuszem Skorkiem, sekretarzem Grzegorzem 
Szumerem oraz przedstawicielami Rady Krajowej 
Sekcji Przemysłu Cukierniczego, Młynarskiego i 
Piekarniczego NSZZ „Solidarność”.  
Polską delegację zaprosił przewodniczący regionu 
Rówieńskiego Nikola Szerszyn. Dzięki uprzejmości 
związkowców w Równem, delegacja zwiedziła lokalny 
browar, zakład drobiarski i hodowli kur oraz 
nowoczesny zakład mleczarski i wytwórnię serów. 
Odbyło się także spotkanie ze studentami Akademii 
Ostrogskiej oraz dziećmi z ośrodka dla chorych po 
promieniowaniu w Czarnobylu. 

 

fot. Związkowcy Polski i Ukrainy w Równem 

Podczas wizyty w Kijowie związkowcy zapoznali się z 
pracą Ukraińskiej Federacji Związków Zawodowych. 
Podczas spotkania z Przewodniczącym Federacji 
Grygorii Osovyi oraz przewodniczącymi 
poszczególnych branż, rozmawiano o bieżącej 
sytuacji na Ukrainie związanej z prywatyzacją i 
występującymi z związku z tym zagrożeniami. Koledzy 
z Polski podzielili się swoimi spostrzeżeniami 
dotyczącymi wyzwań, które czekają Ukrainę w 
momencie wstąpienia do UE. 

 

fot. Spotkanie w Centrali Związków w Kijowie 

Delegacja odwiedziła także Euro-Majdan, gdzie 
zostały przez nią złożone kwiaty. Ukraina jest w 
trakcie coraz bardziej widocznych przemian 
gospodarczych i społecznych. Jednak nie muszą 
zmieniać swojego życzliwego podejścia do gości, co 
było bardzo widoczne podczas wizyty. 
Przedstawiciele związków zawodowych z okręgu 
Równe, przyjadą w dniach 23 – 27 września 2015 
roku do Augustowa, na zaproszenie Rady Krajowej 
Sekcji Przemysłu Cukierniczego, Młynarskiego i 
Piekarniczego NSZZ „Solidarność”. Ta wizyta będzie 
pierwszym roboczym spotkaniem sektorowym 
pomiędzy związkowcami naszej branży. Podczas 
rozmów omówiony zostanie i przygotowany 
kalendarz prac na 2016 dotyczący wspólnych 
projektów i szkoleń, oraz zarys pracy dla innych 
sektorów i branż. Taka wymiana doświadczeń oraz 
wspólna praca może okazać się pomocna wobec 
coraz częściej pojawiających się w Polsce 
pracowników z Ukrainy, których niewiedzę 
wykorzystują agencje i pracodawcy. Mamy sobie 
wiele wspólnie do zaaferowania, aby rozwiązać 
problemy z miejscami pracy.                                   D.S:) 

 
 
Fot. Przywitanie polskiej delegacji w Równem 



 
Zwolnienie od pracy dla honorowych dawców krwi. 

Ustawa o publicznej służbie krwi przewiduje 
uprawnienie honorowego dawcy krwi do zwolnienia 
od pracy w dniu, w którym oddaje krew i na czas 
okresowego badania lekarskiego dawców krwi (art. 9) 
Usprawiedliwienie nieobecności w pracy następuje 
wówczas na podstawie zaświadczenia wydanego w 
punkcie poboru krwi. Warto jednak zwrócić uwagę, 
że częstotliwość oddawania krwi została ograniczona 
w drodze rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie 
warunków pobierania krwi od kandydatów na 
dawców krwi i dawców krwi. Zgodnie z załącznikiem 
do tego rozporządzenia, mężczyźni nie mogą 
oddawać krwi częściej niż 6 razy w roku, a kobiety 
częściej niż 4 razy w roku, a przerwa pomiędzy 
pobraniami nie może być krótsza niż 8 tygodni.  
W relacjach z pracodawcą może to wpłynąć na 
odmowę zwolnienia od pracy. Jeśli dokumentacja 
pracownika będzie wskazywała, iż ostatnie pobranie 
krwi miało miejsce w okresie krótszym niż 8 tygodni 
lub jeśli pracownik oddawał już krew maksymalną 
dozwoloną liczbę razy, to kolejne pobranie nie będzie 
możliwe, a w konsekwencji zwolnienie od pracy nie 
będzie przysługiwało. Warto mieć tę okoliczność na 
uwadze, zwracając się do pracodawcy o udzielenie 
dnia wolnego, gdyż odmowa pracodawcy w takiej 
sytuacji będzie całkowicie uzasadniona. 
 

Przypominamy, że członkowie NSZZ „Solidarność” posiadają 
Ochronę Prawną CDO24 i mogą zawsze, na bieżąco zasięgnąć 
szczegółowych informacji w departamencie prawnym CDO24 
pod numerem telefonu 801 00 31 38 lub 32 43 43 105  
Osoby zainteresowane posiadaniem ochrony 
prawnej zapraszamy do zapisywania się do NSZZ 
„Solidarność”, który oferuje ten pakiet w ramach 
płaconej składki związkowej.  
CZŁONKOWIE ZWIĄZKU, KTÓRZY NIE ODEBRALI JESZCZE KARTY 
CDO24, PROSZENI SĄ O ZGŁASZANIE SIĘ DO 
PRZEWODNICZĄCEGO. 

 

Będąc z delegacją na Ukrainie, grzechem dla mnie by 
było nie spróbować oryginalnych potraw 
pochodzących rodem z kuchni ukraińskiej. Bazą tej 
kuchni są chleb oraz wszelkie dania z mąki i kaszy. I to 
właśnie oddaje charakter tej kuchni, przypominający 

naszą kuchnię. Ważne znaczenie odgrywają warzywa 
(kabaczki i bakłażany) oraz ryby. Co można, zatem 
spotkać: Bliny, czyli pulchne placki przygotowywane 
na zaczynie drożdżowym. Na Ukrainie występują pod 
nazwą młynci – przypominające naleśniki. 
Serwowane są z różnymi dodatkami: roztopionym 
masłem, gęstą śmietaną, kawiorem, kawałkami ryby, 
mięsa lub na słodko. Ręcznie lepione pierogi 
wypełnione farszem: mięsnym, serowym, kaszą 
gryczaną lub owocami, okraszone skwarkami lub 
polane śmietaną. Szczególnie często spotyka się tzw. 
warenyky z różnymi nadzieniami: twarogiem, 
ziemniakami, wiśniami. Serwuje się je najczęściej z 
masłem, śmietaną lub z podsmażaną cebulą. Do tej 
samej grupy należą sławne pierogi ruskie oraz 
pielmienie. Statusem dania narodowego szczyci się 
barszcz ukraiński z burakami, kapustą, warzywami 
oraz znaczącą ilością śmietany, najczęściej "maźniętą" 
pośrodku talerza. Ale mnie Ukrainy kojarzyć się 
będzie z kaszą gryczaną, obecną wszędzie. Podawana 
do śniadań i kolacji. Podawana, jako danie obiadowe 
oraz dodatek do dania głównego. Występująca w 
formie deserów, placków i ciast.  
Ja zaproponuję Wam  przepis na ukraińskie danie:  

Gołąbki z kaszą gryczaną z grzybami w śmietanie. 
Na gołąbki:  
1 duża kapusta świeża, kasza gryczana - 1 kg,  
boczek wędzony - ½ kg, cebula - ½ kg, masło - 150 g, 
czosnek - 5 ząbków, sól, pieprz, majeranek do smaku 
Na grzyby w śmietanie: 
podgrzybek - ½ kg, kurka - ½ kg, 3 średnie cebule, 
3 łyżki oleju, śmietana kwaśna 18% - ½ l,  
śmietanka słodka - 300 ml, sól, pieprz do smaku. 
Gołąbki: 
Z kapusty wykroić głąb i sparzyć w wodzie w dużym 
garnku, oddzielając liść po liściu. Kaszę ugotować na 
półtwardo w osolonej wodzie i odcedzić. Boczek 
pokroić w paseczki i podsmażyć na patelni na złoty 
kolor. Dodać pokrojoną w kostkę cebulę, czosnek, 
masło i poddusić kilka minut. Wszystkie składniki 
wymieszać i doprawić do smaku pieprzem i 
majerankiem. W liście kapusty nałożyć farsz i zwinąć. 
Dno garnka lub rondla wyłożyć paroma liśćmi 
kapusty, ułożyć ciasno gołąbki, podlać wodą i dusić 
pod przykryciem do miękkości. 
Sos: 
Grzyby oczyścić, pokroić w duże cząstki, obgotować w 
wodzie parę minut i odcedzić. 
Cebulę obrać, pokroić w pióra i zeszklić na oleju. 
Dodać grzyby, obie śmietany, oraz sól i pieprz do 
smaku. Całość zagotować często mieszając. 
Wyłożyć gołąbki na talerz polać obficie sosem z 
grzybami. Palce lizać!!!!! 


