
 
 

                                 
 
 
 
 

 
Nowo przyjęta poprawka do Kodeksu Pracy jest jednym z 
takich tematów , na który nie mamy zamiaru milczeć. 
W nowym numerze została zmieniona  szata graficzna i układ 
tematów. Na życzenie czytelników niektóre ze stałych kolumn 
zostały zamienione na tematy zasygnalizowane przez 
pracowników. Mam nadzieję że nasza gazetka stanie się 
jeszcze bliższa członkom związku . Bardzo proszę o 
przesyłanie materiałów lub pomysłów na tematy które 
powinny znaleść się w naszym piśmie. Kontakt z nami 
poprzez pocztę internetową , telefonicznie lub przez 
Przewodniczących Kół Wydziałowych , którzy są 
odpowiedzialni za kolportarz naszego pisma. 

                                                Dariusz Skorek 
 

OGŁOSZENIE 
 
W 20 rocznicę powstania NSZZ „Solidarność” wydany został 
album na kredowym papierze (423 str , 450 fotografi) będący 
próbą podsumowania dziejów Związku. Do albumu dołączona 
jest płyta CD z piosenkami z okresu 20 letniej historii NSZZ 
„Solidarność”. Album w cenie 96 złotych można zamawiać w 
redakcji Tygodnika Solidarność , oraz telefonicznie pod 
numerem 635 16 96 
 
 

 
W nocy z 26 na 27 lipca Sejm uchwalił głosami lewicowej 
koalicji rządowej oraz Platformy Obywatelskiej nowelizację 
kodeksu pracy. Najważniejsze zmiany to m.in.  

- wprowadzenie umowy o pracę na zastępstwo;  
- sprecyzowanie, czym jest stosunek pracy (pracownik 
wykonuje określoną pracę na rzecz pracodawcy pod jego 
kierownictwem oraz w wyznaczonym przez niego miejscu i 
czasie); jeśli te warunki będą spełnione, pracodawca nie 
będzie mógł zastąpić umowy o pracę umowami 
cywilnoprawnymi;  
- wprowadzenie nowych dodatków za pracę w godzinach 
nadliczbowych; 50 proc. za pracę w dni powszednie oraz 100 
proc. za pracę w nocy oraz w niedziele i święta (dziś za 2 

pierwsze godziny w dzień powszedni płaci się 50 proc., a za 
każdą kolejną - 100 proc.); 
- do czasu wejścia Polski do UE pracodawcy będą mogli 
dowolnie długo zatrudniać pracownika na czas określony; 
- przy zwolnieniach lekarskich trwających do 6 dni, pierwszy 
dzień "chorobowego" będzie bezpłatny (nie będzie to 
dotyczyło osób, które uległy wypadkom przy pracy, kobiet w 
ciąży i matek na zwolnieniach opiekuńczych); jeśli jednak w 
pierwszym dniu choroby pracownik zdecyduje się wziąć urlop, 
wówczas otrzyma za niego wynagrodzenie; na taką zamianę 
w ciągu roku każdy będzie mógł wykorzystać 4 dni ze 
swojego urlopu; 
- o dwa zmniejszono liczbę dni zwolnienia lekarskiego, za 
które zapłaci pracodawca (dziś płaci za 35); 
- obowiązek tworzenia regulaminów pracy i wynagradzania 
będą mieć pracodawcy zatrudniający, co najmniej 20 
pracowników (dziś - 5), a obowiązek tworzenia służb bhp - 
zakłady zatrudniające więcej niż 100 pracowników (dziś - 10).  

Liberalizacja zapisów Kodeksu Pracy, nie jest sposobem na 
likwidację bezrobocia. Wprost przeciwnie. Realizacja 
zamierzeń określonych w nowelizacji Kodeksu Pracy, 
doprowadzi do dalszej deregulacji rynku pracy.  

W wyniku realizacji proponowanych zmian, w żaden sposób 
nie polepszy się sytuacja osób bezrobotnych - pozostających 
obecnie bez pracy. Znacząco natomiast pogorszy się sytuacja 
wszystkich tych, którzy pracę jeszcze mają. W uzasadnieniu 
do  zmian powtarzana jest z gruntu fałszywa teza o tym, że 
główną przeszkodą w tworzeniu przez pracodawców nowych 
miejsc pracy, są zapisy Kodeksu Pracy i broniące go związki 
zawodowe. Niestety w wyniku liberalizacji Kodeksu Pracy - 
umożliwiającej pracodawcy większą swobodę zwolnień i 
odebranie pracownikom części z kodeksowych gwarancji - 
miejsc pracy nie przybędzie. Wprowadzenie zmian, które 
mają na celu:                                    

- upowszechnienie przerywanego czasu pracy;                    
 - upowszechnienie zadaniowego czasu pracy                                  
- wprowadzenie umów o pracę na zastępstwo,          
 
prowadzić będzie do pogłębienia się wśród pracowników, 
niepewności stosunku pracy. Sama istota tych zmian nie jest 
nastawiona na powstanie nowych miejsc pracy, lecz na 
stworzeniu sytuacji, w której o te same miejsca pracy, 
rywalizować będzie większa liczba pracobiorców. Przypomina 
to wiarę pomysłodawców tych rozwiązań w to, iż "herbata 
stanie się słodsza od samego mieszania". Nie ma też żadnego 
uzasadnienia dla lansowania w warunkach Polskich 
przerywanego czasu pracy (możliwość 5 godzinnej przerwy) i 
wprowadzenia niepłatnych przerw w pracy na spożycie posiłku 
przez pracownika, tylko w myśl zawartego stwierdzenia 
"szerokiego stosowania w krajach UE praktyki ustalania 
dłuższych przerw, które nie są wliczana do czasu pracy". 
Skutkiem ulegania przez projektodawców tego typu "modzie", 
może być wyłącznie dezorganizacja pracy.  
Błędem jest powrót do poprzednich zapisów ustawy o 
możliwości zawierania kolejnych umów o pracę na czas 
określony, bez utrzymania zasady, że trzecia kolejna z nich, 
automatycznie przekształcana jest w umowę stałą.  
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Wybierając się na urlop 
zamierzałem na dwa miesiące 
zawiesić wydawanie Infosa. 
Wydarzenia, które zaistniały w 
naszym kraju zmusiły mnie z 
konieczności  do odstąpienia od 
tegoż zamiaru. Obowiązkiem 
każdego Związkowca jest stać 
w obronie pracowników i 
powinnością jest zareagowanie 
na działania, które uderzają w 
prawa pracownicze. 



Wprowadzenie obecnie obowiązującej zasady, stanowiło 
próbę ograniczenia nadużyć związanych ze stosowaniem tego 
typu umów. Obecnie przepisy te są w dalszym ciągu 
obchodzone przez tzw. aneksowanie umów.   

Nałożenie na pracownika obowiązku wykorzystania urlopu 
wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, 
jeżeli pracodawca udzieli mu urlopu w tym terminie narusza 
zasadę dobrowolności skorzystania przez pracownika z prawa 
do urlopu wypoczynkowego. Wprowadzenie obowiązku 
pracodawcy udzielenia pracownikowi do 4 dni urlopu 
wypoczynkowego w roku kalendarzowym w żądanym przez 
niego terminie ma na celu umożliwienie pracownikowi 
wykorzystanie urlopu wypoczynkowego w celu zachowania 
prawa do wynagrodzenia w pierwszym dniu niezdolności do 
pracy trwającej nie dłużej niż 6 dni. Godzi w cel urlopu 
wypoczynkowego jakim jest regeneracja sił pracownika po 
okresie wykonywania pracy. Wprowadzenie bezpłatnego 
pierwszego dnia niezdolności do pracy wskutek choroby lub 
odosobnienia w związku z chorobą zakaźną trwającej nie 
dłużej niż 6 dni powoduje, że na pracownika zostanie 
przerzucone ryzyko socjalne związane z chorobą, mimo że 
podlega on ubezpieczeniu chorobowemu a składka 
ubezpieczeniowa jest finansowana ze środków pracownika. 
Wprowadzenie tego rozwiązania jest szczególnie dotkliwe dla 
pracowników z uwagi na niski poziom płac w Polsce. Skutkiem 
tego rozwiązania będzie zwiększenie liczby zwolnień 
lekarskich wydawanych na okresy dłuższe niż 6 dni.  
Mimo że koszty pracy w Polsce są dziś wysokie ( nie z powodu 
samych wynagrodzeń) to trzeba sobie uczciwie powiedzieć , 
że jest to efekt polityki prowadzonej przez kolejne ekipy 
rządzące Polską po 1989r. 
Kolejna nowelizacja kodeksu pracy wprowadza asymetrię w 
stosunkach pracy , wzmacniając pozycję pracodawcy. 
Przypominamy że jako pracownicy nie chcemy być jedynie 
narzędziem w rękach pracodawców i pragniemy 
współdecydować o własnym losie , jak ma to miejsce w 
cywilizowanym świecie. NSZZ „Solidarność” Cadbury Wedel 
jest żywo zainteresowane tym aby tego typu praktyki nie były 
stosowane w naszym zakładzie pracy , który od samego 
początku istnienia mógł się poszczycić dbałością o 
pracowników. 
                                           
 KOMISJA ZAKŁADOWA 
 

 

Około 200 tysięcy podpisów w obronie Kodeksu pracy zebrał 
NSZZ "Solidarność". Podpisy te delegacja Związku przekazała 
1 sierpnia 2002 na ręce wicemarszałka Senatu Ryszarda 
Jarzembowskiego. - Chcemy, aby senatorowie zapoznali się 
ze stanowiskiem ludzi pracy - powiedział Jerzy Langer, 
zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej wręczając 
wicemarszałkowi również list od przewodniczącego Mariana 
Krzaklewskiego, związkowe propozycje poprawek do zmian 
wprowadzonych w nowelizacji Kodeksu pracy oraz stanowisko 
prezydium dotyczące właśnie Kodeksu. Dokumenty te 
prezentujemy poniżej. 

*** 
Stanowisko Prezydium KK nr 146/02  

ws. nowelizacji Kodeksu pracy  

Oceniając zmiany prawa pracy dokonane przez Sejm w nocy 
26 lipca 2002 r., Prezydium Komisji Krajowej NSZZ 
"Solidarność" stwierdza, że:  

 zmiany te w zdecydowany sposób odbiegają od 
wcześniejszych przedłożeń rządu oraz dokumentów 
będących przedmiotem opiniowania i uzgodnień 
stron dialogu;  

 w ostatniej chwili wprowadzono niekorzystne dla 
pracowników zmiany, uderzające w nich głównie 
finansowo;  

 pod hasłem walki z bezrobociem wprowadza się 
rozwiązania, które to bezrobocie zwiększą.  

Za niedopuszczalne i najbardziej dotkliwe dla pracowników 
uznajemy następujące rozwiązania:  

1. Bezpłatny pierwszy dzień zwolnienia lekarskiego;  
2. Dowolnie długie zatrudnianie pracowników na czas 

określony;  
3. Zwiększanie limitów nadgodzin i obniżenie 

wynagrodzenia za nie oraz zastępowanie 
wynagrodzenia za nadgodziny dniami wolnymi od 
pracy bez zgody pracownika;  

4. Możliwość wydłużenia dnia pracy o 1 godzinę przez 
wprowadzenie bezpłatnej przerwy;  

5. Możliwość zawieszenia układów zbiorowych pracy i 
obniżania wynagrodzeń poprzez wprowadzenie 
niejasnego kryterium "trudności finansowych 
pracodawcy";  

6. Obowiązek tworzenia służb bhp tylko w 
przedsiębiorstwach zatrudniających ponad 100 osób;  

7. Wprowadzenie umów na zastępstwo wyłącznie w 
celu ograniczenia praw kobiet ciężarnych;  

8. Pozbawienie ochrony prawnej reprezentacji 
pracowniczej;  

9. Faktyczne pozbawienie konstytucyjnych uprawnień 
pracowniczych osób w małych. przedsiębiorstwach 
(poniżej 20 zatrudnionych), stanowiących rosnący 
odsetek ogółu pracowników.  

Za skandaliczne uznajemy wykorzystanie parlamentarnych 
procedur legislacyjnych dla uniknięcia ustawowego obowiązku 
konsultacji zmian w przepisach prawa pracy ze związkami 
zawodowymi. Zignorowanie przez parlament treści uzgodnień 
pomiędzy partnerami społecznymi jest wyrazem arogancji 
władzy i prowadzenia pozorowanego dialogu społecznego. 
Niweczy to pozytywne dla pracowników efekty wcześniejszych 
uzgodnień dotyczących:  

1. Rezygnacji z propozycji możliwości definitywnego 
rozwiązywania układów zbiorowych;  

2. Odstąpienia od pozbawienia odpraw w przypadku 
indywidualnych zwolnień z przyczyn dotyczących 
zakładu pracy;  

3. Wprowadzenia zapisów zmierzających do 
ograniczenia zatrudnienia pozakodeksowego.  

Kontynuując walkę w obronie praw pracowniczych 
postanawiamy:  

1. 1 sierpnia 2002 r. przekazać na ręce Marszałka 
Senatu RP propozycje poprawek niezbędnych - 
naszym zdaniem - do ustawy z dnia 26 lipca 2002 r. 
o zmianie ustawy Kodeks pracy, popartych około 200 
tysiącami podpisów obywateli;  

2. Zorganizować w dniu 6 sierpnia 2002 r. - w 
przewidywanym terminie posiedzenia poświęconego 
prawu pracy - pikietę protestacyjną przed 
budynkiem Senatu;  

3. Zwołać w dniu 6 sierpnia br. w Warszawie 
nadzwyczajne posiedzenie Komisji Krajowej.  

Wiadomości z oficjalnej strony NSZZ „Solidarność” 
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