
 

 

 
 

 
Styczeń, luty 2005 r.  
 
Dnia 10.02.2005 roku , Delegaci NSZZ „Solidarność” dokonali wyboru Przewodniczącego 
Komisji Zakładowej którym do końca kadencji 2002-2006 został Kolega Dariusz Skorek. 
Komisja Zakładowa przeprowadziła wybory do Prezydium Komisji Zakładowej na funkcję 
Sekretarza, którym wybrany został Kolega Witold Podsiadły z działu Czekolady Twardej. 
 
Komisja Zakładowa nr 311 NSZZ „Solidarność” w miesiącach styczeń i luty rozpatrzyła na 
swoich, co czwartkowych posiedzeniach: 
- trzy zasiłki statutowe 
- jedną zapomogę losową 
- podjęła uchwałę w sprawie zmiany wysokości zasiłków statutowych. 
- podjęła uchwałę w sprawie wykonania budżetu za 2004 r. 
- podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia budżetu na 2005 r., który procentowo przedstawia 
się następująco: 
 

 17% - Ubezpieczenie  
 1%  - Zasiłki statutowe  
 6%  - Zapomogi losowe  
 2%  - Składki na IUF i Sekcję  
 4%  - Obsługa biura  
 2,5% - Szkolenia  
 5%  - Promocja związku  
 0,25% - Fundusz Przewodniczącego 
 1,75% - Delegacje 
 0,5% - Prowadzenie rachunku  
 60% - Rezerwa budżetowa 

 
- podjęła uchwałę w sprawie pokrycia kosztów związanych z manifestacją w Brukseli. 
- podjęła uchwałę o zmianie ubezpieczenia członków związku. Począwszy od dnia 
01.04.2005 r. wszelkie zobowiązania tytułem zasiłków statutowych przejmie 
ubezpieczenie, którym zostaniemy objęci. 
Stan członkostwa NSZZ „Solidarność” wynosi 270 w tym czynnych zawodowo 264 
 
Nr 02 (24) Luty 2005                www.solidarnosc311.webpark.pl 



 

 

Przedstawiciele Komisji Zakładowej uczestniczyli w przeglądzie płac w Spółce dla 
pracowników objętych Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy. 
Komisja Zakładowa otrzymała: 
 - zamiar rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem, bez okresu wypowiedzenia. 
 
Wystosowano pismo w sprawie prawidłowego rozliczania pracowników pracujących  
w równoważnym czasie pracy i pismo w sprawie rejestracji obecności pracowników  
w miejscu pracy. 
W miesiącu lutym odbył się przegląd warunków pracy na terenie zakładu w Bielanach 
Wrocławskich, w którym uczestniczył Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy  
Marek Stabiński, oraz członek Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Ewa Kapciak.  
 

KOMISJA ZAKŁADOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” 
 
 

 
 

Sekretariat Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność” organizuje IX Międzynarodową 
Spartakiadę Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność” 
Impreza odbędzie się w dniach 29 kwiecień – 02 maj 2005 roku w miejscowości Bęsia 
koło Biskupca woj. Warmińsko – Mazurskie. 
 
Uczestnicy mogą startować w następujących konkurencjach: 

 Piłka nożna mężczyzn – 6 osób 
 Piłka siatkowa mężczyzn – 6 osób 
 Piłka siatkowa kobiet – 4 osoby 
 Rzut lotką – 3 osoby ( w tym 2 kobiety) 
 Przeciąganie liny – 5 osób 
 Trójbój sprawnościowy kobiet – 3 osoby 
 Wędkarstwo – 3 osoby 
 Tenis stołowy – 2 osoby ( kobieta i mężczyzna) 
 Wyścigi kajakowe – jedna osada 

 
Koszt zakwaterowania i wyżywienia wynosi 230 zł od osoby. 
Wzorem lat ubiegłych Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Cadbury Wedel dopuszcza 
możliwość dofinansowania części kosztów związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem 
uczestników Spartakiady. 
 
Ilość miejsc w OW Bęsia jest ograniczona (około 350 miejsc) i będzie rezerwowana 
według kolejności zgłoszeń.  
Prosimy osoby, które wyrażają chęć do uczestnictwa w tej imprezie, o zgłaszanie się  
w pokoju NSZZ „Solidarność” najpóźniej do dnia 30 marca 2005 roku.  
Związane jest to z możliwością zakwaterowania w OW Bęsia.  
Istnieje możliwość zakwaterowania w innych ośrodkach oddalonych od miejsca 
Spartakiady, ale wiąże się to z przewożeniem uczestników na odległość 15 kilometrów. 
 
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” pragnie zachęcić wszystkich do wzięcia udziału  
w tej imprezie, której uczestnikiem jesteśmy od początku. Jak możecie zauważyć w tym 
roku doszły dodatkowe dyscypliny, w których mogą się zmierzyć uczestnicy spartakiady.  
W tenisie stołowym startuje para zawodników mężczyzna i kobieta, natomiast  
w kajakarstwie osada złożona z dwóch osób. 
 



 

 

 
 
Dziękuje najwyższej władzy związku, jakim są Delegaci NSZZ Solidarność za przekazanie 
funkcji Przewodniczącego mojej osobie. Nie ukrywam, że wyzwanie, jakiego się 
podejmuję, rodziło się w ciężkich bólach.  
Czy jest to trafna decyzja, zostanie to ocenione przy najbliższych statutowych wyborach 
za rok. Wiem jedno, że wysoko postawiona poprzeczka przez ŚP Andrzeja Kamińskiego 
jest dużym wyzwaniem. Osiągnięcie poziomu przygotowania merytorycznego i 
profesjonalizmu w działaniach dla pracowników jest ciężkim zadaniem. Jednego jestem 
pewien, że zdobyłem zaufanie delegatów i sam we własnym sumieniu znalazłem 
motywację do podjęcia tego kroku, co pozwoliło mi ubiegać się o tą zaszczytną funkcję.  
Postaram się nie zawieść oczekiwań, które spoczywają na Przewodniczącym Związku. 
Jestem osobą młodą, może bez doświadczenia życiowego, natomiast nie będę skromny  
w tym, co napiszę, posiadam przygotowanie i doświadczenie działacza związkowego, 
nawet z racji tego, że funkcję Sekretarza pełniłem przez dwie kadencje, a poprzednio 
byłem członkiem Prezydium Związku.  
Pragnę podkreślić, że śmiało mogę spojrzeć w oczy każdemu z członków Solidarności.  
Jako Sekretarz starałem się wypełniać swoje obowiązki sumiennie bez zaangażowania 
emocjonalnego i osobistych sympatii. Dlatego pragnę przeciąć wszelkie spekulacje, oraz 
mogę obiecać, że nie interesują mnie żadne powiązania i koneksje związkowe, 
pracownicze, czy tym bardziej z Kierownictwem Spółki.  
Pragnę, aby za rok zostać rozliczonym z funkcji mi powierzonej i bez żadnej taryfy 
ulgowej będę rozliczał Komisję Zakładową. 
I taki rachunek sumienia powinien każdy z działaczy związkowych przeprowadzić 
osobiście. Nie ustrzegłem się błędów i potknięć. Nie mam zamiaru ukrywać faktu, że 
włączenie się na gorąco w prace związane z Regulaminem Pracy i przejęcie negocjacji, w 
których nie uczestniczyłem od początku, po Andrzeju Kamińskim, stworzyło dzieło, które 
już po krótkim okresie jego funkcjonowania budzi wiele kontrowersji wśród pracowników.  
Natomiast do przeglądu warunków płacowych przygotowaliśmy się jako grupa 
negocjująca na tyle ile pozwala nam na to nasza wiedza ekonomiczna i przekazane nam 
materiały przez Zarząd. Myślę, że z czystym sumieniem mogę was zapewnić, że wskaźnik 
podwyżki płac jest odzwierciedleniem tego, co mogliśmy uzyskać od Kierownictwa Spółki, 
po wnikliwej analizie przedstawionych nam dokumentów. 
 
Jako Przewodniczący muszę wskazać wytyczne, którymi będziemy podążać jako 
organizacja związkowa. Pierwsza i podstawowa kwestia to szkolenie działaczy 
związkowych. Podkreślam ze na tego typu przedsięwzięcia nie będziemy jako Komisja 
skąpić pieniędzy, przygotowanie merytoryczne jest podstawą funkcjonowania związków. 
To samo dotyczy literatury problemowej. Zadaniem priorytetowym będzie przeznaczenie 
środków na wydawnictwa i podręczniki związane z działalnością związkowa w zakładzie 
pracy. 

Przekazujemy w wasze ręce numer gazetki w nowej szacie 
graficznej i układzie. Mam nadzieję ze taka forma zostanie przez 
was zaakceptowana i znajdzie uznanie wśród czytelników. 
Jest to ukłon do wszystkich członków NSZZ „Solidarność”, którzy 
powinni otrzymywać produkt najwyższej jakości. 
Będziemy się starać, aby Infos stał się dla was źródłem 
informacji, zabawy i kontaktu z Komisją Zakładową NSZZ 
„Solidarność”. Jak zauważycie w dalszej części została 
zamieszczona wkładka, która ma na celu wypromować nasz 
związek. Staramy się odbudować zaufanie do związków 
zawodowych, ale w głównej mierze dotrzeć do grona 
pracowników stojących z boku, którzy liczą na załatwianie spraw 
przez organizacje społeczne, nie wnosząc nic własną osobą. 
Czekam na wasze materiały, pragnę abyście to Wy kształtowali 
wygląd Infosa i jego zawartość.  



 

 

Ważnym wyzwaniem jest sprawa zapomóg losowych. Pragnę mocno podkreślić słowo 
zapomóg losowych. Rozdysponowanie i przydzielanie tego rodzaju pomocy, budziło 
zawsze wiele dyskusji i stwarzało wewnętrzne problemy w Komisji Zakładowej.  
Zapomoga losowa zgodnie z interpretacją Uchwały finansowej KK NSZZ „Solidarność” to 
pomoc Komisji Zakładowej w sytuacjach pożaru, powodzi, choroby itp. 
 
Pragnę zaznaczyć, że jeżeli zdarzyłyby się jakiekolwiek problemy i konflikty wewnątrz 
związku to będę bardzo ostro reagował i decydował zgodnie z moimi kompetencjami.  
Nie mam zamiaru tolerować szargania dobrego imienia Solidarności oraz Członków naszej 
organizacji i tego oczekuję od wszystkich, bez względu na funkcje związkowe.  
Zostałem poddany wraz z całą Solidarnością próbie, w ciężkim okresie po odejściu 
Andrzeja, lecz nie zamierzam tolerować słabości lub niekompetencji, które są wynikiem 
tej sytuacji. Czasy machania szabelką, bezpowrotnie zostały za nami, teraz decydować 
może jedynie przygotowanie merytoryczne i nabyte umiejętności. Taka świadomość 
powinna zaistnieć w waszym spojrzeniu na Solidarność i jej przedstawicieli.  
Mądre gospodarowanie pozostałymi środkami pieniężnymi, po odtrąceniu na struktury 
nadrzędne (około 40%), będzie zadaniem ciężkim, ale pragnę zaznaczyć, że pieniądze 
potrzebne na bieżącą działalność Komisji Zakładowej muszą się znaleźć i będą 
zagospodarowane stosownie do zaistniałej sytuacji. Wiem, że oczekujecie od Solidarności 
dużo więcej niż jesteśmy w stanie załatwić, dlatego korzystać będziemy ze wszelkich 
możliwych narzędzi dostępnych naszej organizacji.  
Jednym z nich jest Zakładowa Społeczna Inspekcja Pracy, która w swojej działalności 
posiada więcej kompetencji od związków zawodowych.  
Mam nadzieje, że Solidarność będzie formą jednoczenia pracowników i z ta myślą jako 
nowy Przewodniczący będę przekazywał nowe produkty, które przekonają do nas 
niezdecydowanych.  
Jednym z nich jest nowe ubezpieczenie, rozszerzone i dające zabezpieczenie w 
sytuacjach zagrożenia zdrowia. Mam zamiar poprawić komunikację i informację w 
związku, dlatego jak łatwo mogliście zauważyć, w momencie oddelegowania do pracy 
związkowej starałem się poświęcić jeden dzień na przejście się po stanowiskach pracy, 
prowadząc obserwacje i rozmowy z pracownikami. I z tego na pewno nie zrezygnuję, 
znajdę zawsze czas, aby pojawić się wśród was. Kiedy będzie taka potrzeba proście o 
spotkanie, którego potrzebę zorganizowania możecie zawsze zgłosić. (telefonicznie, lub 
przez działaczy)W dalszym ciągu ukazywać się będzie Infos, za którego wydawanie byłem 
od początku odpowiedzialny, istnieć będzie także witryna internetowa, która w całości 
jest moim dzieckiem a którą systematycznie uzupełniam. 
 
Dokładnie za rok odbędą się wybory, zgodnie ze statutem NSZZ Solidarność.  
Chce, aby ten okres przejściowy rozsądnie zagospodarować i przeprowadzić Was w 
dobrej kondycji dla nowych władz związku. Ale bez pomocy i zrozumienia Członków, 
może okazać się to nierealne. Nie oczekujcie także cudu, związki w niektórych aspektach 
prawa pracy, maja związane ręce.  
Nie słuchajcie podżegaczy, którzy twierdzą, „co robią dla was związki?”  
Łatwo możecie zauważyć, że jako partner społeczny w zakładzie pracy, możemy wpływać 
na wasze bezpieczeństwo. Potwierdzeniem może być sytuacja u naszych sąsiadów za 
płotu, gdzie brak porozumienia i dialogu społecznego odbił się niekorzystnie na wizerunku 
firmy, stwarzając zagrożenie wśród pracowników. Dlatego robię ukłon w stronę Zarządu 
Spółki Cadbury Wedel, że prowadzi z nami rozsądny dialog, który nie powoduje zatargów 
pomiędzy stronami i nie stwarza zagrożenia w działalności firmy.  
Taki model działania będę starał się przez ten rok kontynuować, tam gdzie sięga 
kompetencja związków zdecydowanie wkraczać, a w innych przypadkach prowadzić 
rozmowy, które pomogą złagodzić konflikt i doprowadzić do konsensusu.  
Kończąc pragnę jeszcze raz podziękować za zaufanie, którym zostałem obdarzony  
i oczekuję pomocy ze strony Wszystkich Członków Solidarności. 

                                                                     DARIUSZ SKOREK  



 

 

ZAGROŻENIEM DLA POLSKI SĄ SAMI POLACY 
 

Legendarny Kurier z Warszawy wypowiedział te znamienne słowa po powrocie do Polski. 
Ojczyzna, której bronił, o której pomyślność następnie zabiegał, pożegnała Go  
z największymi honorami. Odszedł Jan Nowak Jeziorański, człowiek, który z wielka 
odwagą i determinacja służył sprawie polskiej, zarówno w kraju jak i na emigracji, nie 
szczędząc przy tym sił dla budowania pomyślnej przyszłości naszego narodu. Był 
wnikliwym obserwatorem życia publicznego, jakie na przestrzeni dziesięcioleci toczyło się 
w powojennej Polsce. Jego wypowiedź, że „zagrożeniem dla Polski są sami Polacy” należy 
odczytać jako poważną przestrogę, której w żaden sposób nie wolno lekceważyć.  
Myślę jednak, że głównymi adresatami tej przestrogi są osoby zajmujące eksponowane 
stanowiska, od decyzji, których wiele zależy. Bowiem takie zjawiska jak prywata i 
sprzedajność elit rządzących na różnych szczeblach sprawowania władzy, była dawniej i 
jest obecnie źródłem wielu nieszczęść i tragedii narodowych, których nam historia nie 
oszczędziła. Przykro, że po dramatycznych wydarzeniach, jakie miały miejsce w dziejach 
naszej ojczyzny nadal elity rządzące popełniają te same błędy, których konsekwencje są 
brzemienne w skutkach. Pozostaje za tym pytanie czy istnieje realna możliwość wyrwania 
się z tego stanu „niemocy”, który jest udziałem niemałej części społeczeństwa.  
Bez wątpienia taką szansą jest wybór ludzi światłych i odpowiedzialnych za Polskę w 
nadchodzących wyborach parlamentarnych, a później prezydenckich, które odbędą się w 
tym roku. Zdaje sobie sprawę, że wielu z nas ma dość uczestniczenia w tych wielce 
znaczących wydarzeniach. Z pewnością jednak ( czy nam się to podoba czy nie) jest to 
ten historyczny moment, od którego w dużej mierze zależeć będzie nasza przyszłość.  
 
Takiego tez zdania był Jan Nowak Jeziorański, który często w tym duchu kierował do nas 
swe apele i prośby. Miejmy za tym oczy otwarte – bacznie przyglądajmy się 
ugrupowaniom oraz poszczególnym kandydatom. Weźmy czynny udział w wyborach, aby 
uniemożliwić dojście do władzy ludzi, którzy gotowi są dopuścić się różnych 
niegodziwości, celem osiągnięcia własnych korzyści. Przyjrzyjmy się potencjalnym 
kandydatom oceniając ich wiarygodność na podstawie działalności, jaką prowadzili w 
minionych latach. Zdobądźmy się na podjęcie własnej decyzji gdyż jak uczy historia, 
nieobecni przy urnach wyborczych mogą mieć pretensje głównie do samych siebie. 
Argument, że wszyscy są jednakowo źli lub ktoś nie wiedział, na kogo ma oddać głos nie 
może być w tym przypadku żadnym usprawiedliwieniem. Idźmy, więc masowo do 
czekających nas wyborów parlamentarnych i prezydenckich, bo tego wymaga 
odpowiedzialność za nasza wspólną przyszłość. Wypada w tym momencie zacytować 
dedykację, jaka jest wyryta na pomniku – zbiorowej mogile upamiętniającym krwawe 
walki w Olszynce Grochowskiej. 
 

„ Przechodniu powiedz współbraciom 
żeśmy walczyli mężnie i umierali bez trwogi 

ale z troską w sercu o losy Polski 
o losy przyszłych pokoleń, o wasze losy” 

 
Czyż nie powinno to być dla nas współczesnych Polaków wielkim wyzwaniem, a zarazem 
zobowiązaniem, którym stale winniśmy się kierować w naszym życiu.  
O decyzji uczestniczenia w nadchodzących wyborach powinna nas także przekonać 
obecna sytuacja w naszym kraju: 
- liczne afery gospodarcze 
- prywatyzacja niemałej części przedsiębiorstw ze szkoda dla skarbu państwa 
- marnotrawstwo pieniędzy podatników przez niekompetentnych urzędników 
- brak środków na podstawowe cele społeczne  
- osobisty dramat milionów Polaków pozostających bez pracy 
- coraz powszechniejsze zjawisko ubóstwa społeczeństwa 



 

 

Nie są to oczywiście wszystkie bolączki, jakie dotykają nas obywateli. 
Czy z powyższych realnych zagrożeń nie należy wyciągnąć właściwych wniosków  
i powiedzieć za pomocą oddanego przez siebie głosu, dość tym patologią, na które nie 
ma przyzwolenia! 
Nie można, bowiem budować przyszłości na tak rażącej niesprawiedliwości, na ludzkiej 
krzywdzie, poniżeniu i wyzysku człowieka. Nie może być naszego przyzwolenia na to by 
ci, którzy dorabiają się nieuczciwie, opływali w luksusach, a prawi pozbawieni byli 
podstawowych środków do życia i traktowania jak obywatele drugiej kategorii.  
Czas najwyższy zmienić tę ponurą rzeczywistość!!! 
Twój głos należy do Ciebie. 

JERZY WENELCZYK 
 

UBEZPIECZENIE PO NOWEMU 
K. Z. podpisała umowę ubezpieczeniowa z Towarzystwem Concordia Capital S.A.  
w ramach grupowego ubezpieczenia na życie „SPOKOJNA GŁOWA” dla członków NSZZ 
„Solidarność”. Ubezpieczeniem zostają objęci wszyscy członkowie Komisji Zakładowej nr 
311 NSZZ „Solidarność” Cadbury Wedel Sp. z o.o. w ramach płaconej składki 
związkowej. 
Jednocześnie wygasa umowa poprzedniego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 
wypadków. Umowa jest nowym produktem dla Was wszystkich, aby NSZZ „Solidarność” 
stało się organizacją świadczącą usługi nie tylko związane z procesem pracy. 
Jest to wyzwanie dla Komisji Zakładowej, które obciąży budżet naszego związku.  
Z płaconej składki 1% brutto (faktycznie 0,8 % - do składki nie wlicza się pewnych 
obciążeń zgodnie z uchwałą K.K. NSZZ „Solidarność”) w Komisji Zakładowej zostaje około 
60 % z wykazywanej kwoty. Piszemy o tym dla tego, że budziło to wiele emocji, w jaki 
sposób rozdzielane są, płacone przez nas składki.  
Czyli prościej z kwoty potrąconej w wysokości 20 zł na składkę związkową ( najczęściej 
występującą u nas) 
– 8 złoty przekazywane zostaje do Regionu Mazowsze 
- 12 złotych zostaje w Komisji Zakładowej na działania statutowe i związane z 
działalnością Komisji Zakładowej. 
Nowe ubezpieczenie obciąży budżet komisji na kwotę 7 złotych od jednego członka 
związku. Stanowi to ponad 50% przekazywanej składki na rzecz Komisji Zakładowej. 
Zakres świadczeń nowego ubezpieczenia przedstawia się następująco: 
- śmierć ubezpieczonego – 4 000 zł 
- śmierć ubezpieczonego w wyniku n.w. – 14 000 zł 
- poważne zachorowanie ubezpieczonego – 1 500 zł 
- dieta dzienna za pobyt w szpitalu związana z n.w. – 60 zł za każdy dzień 
- śmierć małżonka ubezpieczonego – 2 000 zł 
- śmierć dziecka ubezpieczonego – 1 000 zł 
- urodzenie dziecka – 300 zł 
- śmierć rodzica lub teścia – 300 zł 
Poważne zachorowania według podpisanej umowy to: 
- zawał serca 
- udar mózgu 
- nowotwór 
- łagodny nowotwór mózgu 
- stwardnienie rozsiane 
- przewlekła niewydolność nerek 
- chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych 
- leczenie chorób naczyń wieńcowych 
- przeszczep dużych narządów 
- utrata wzroku 



 

 

- utrata kończyn 
- utrata mowy 
- ciężkie oparzenie 
- zapalenie wątroby typu B 
- śpiączka 
- pulmonektomia 
- anemia aplastyczna 
Dodatkowo wynegocjowane zostały następujące ulgi, każdy uczestnik podpisanego 
grupowego ubezpieczenia na życie będzie mógł skorzystać z dodatkowej 10% zniżki 
ponad już mu przysługujące w ubezpieczeniach majątkowych i komunikacyjnych w 
Concordia Wielkopolska TUW. 
Sekretariat Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność”, którego jesteśmy członkiem 
negocjuje 5% upust na zakup paliwa w stacjach sieci Orlen. 
Za obsługę ubezpieczenia odpowiedzialny będzie Sekretarz Komisji Zakładowej Witold 
Podsiadły z działu Czekolada Twarda. 
Mam nadzieję, że ubezpieczenie dla członków NSZZ „Solidarność” uatrakcyjni 
przynależność do Naszej organizacji związkowej. 
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W poprzednich numerach omówione zostały problemy związane z godzinami 
nadliczbowymi. Przejdziemy teraz do problematyki czasu pracy. 
  
Co to jest czas pracy? 
Nie zmieniono w momencie nowelizacji samej definicji czasu pracy.  
Czyli „czasem pracy” jest czas, w którym pracownik faktycznie pozostaje w dyspozycji 
pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy (art. 
128 par. 1 k.p.). 
Aby swobodnie poruszać się po problematyce czasu pracy trzeba na wstępie zapoznać się 
z pojęciami związanymi z czasem pracy. 
 

 Norma czasu pracy – to maksymalna liczba godzin pracy w przyjętym przedziale 
czasowym dobowym, tygodniowym, miesięcznym lub rocznym. 

 Wymiar czasu pracy – to konkretna liczba godzin do przepracowania w 
przyjętym okresie rozliczeniowym. 

 Rozkład czasu pracy – to rozmieszczenie, układ godzin, w którym pracownicy są 
zobowiązani pozostawać do dyspozycji pracodawcy, oraz rozmieszczenie dni 
pracy i dni wolnych od pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. 

 System czasu pracy – to sposób ustalania wymiaru oraz rozkład czasu pracy w 
przyjętym okresie rozliczeniowym. 

 Okres rozliczeniowy – to przedział czasowy, w którym czas pracy podlega 
rozliczeniu. 

 Doba pracownicza – 24 kolejne godziny poczynając od godziny, w której 
pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym do rozkładem czasu 
pracy. 

 Tydzień – to siedem kolejnych dni kalendarzowych poczynając od pierwszego 
dnia okresu rozliczeniowego. 

 Praca zmianowa – to wykonywanie pracy według ustalonego rozkładu czasu 
pracy przewidującego zmianę pory wykonywania pracy przez poszczególnych 
pracowników po upływie określonej liczby godzin, dni lub tygodni. 

 Zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy – oznacza średnio jeden dzień 
tygodnia oprócz niedzieli jest dniem wolnym od pracy. 

 Okresy wliczane i niewliczane do czasu pracy. 
 Podróże służbowe 
 Stan gotowości do pracy – jest oczekiwaniem na wykonywanie pracy w czasie i 

miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. 
 
Problematyka czasu pracy jest zagadnieniem rozległym i wzbudza wiele kontrowersji. 
W następnych numerach przyjrzymy się dokładnie każdemu z punktów oddzielnie  
i poddamy go analizie.  
Będę się starał przekazać wiadomości w formie przystępnej dla pracowników, bez 
sformułowań prawniczych, które w większości są nieczytelne, opierając się na 
komentarzach do kodeksu pracy i istniejącego orzecznictwa sądów.  
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