
 

 

 
Pożegnaliśmy Jana Pawła II 

 
Jego pierwsza wizyta w Polsce uświadomiła 
społeczeństwu własną siłę. Jego poparcie dla 
Solidarności, widoczne dla całego świata, miało nie tylko 
moralny charakter. Zmobilizował opinię świata.  
Bez niego nie dokonałaby się przemiana Europy.  
Nie byłoby "Solidarności". Nie runąłby mur berliński.  
Nie byłoby "aksamitnej rewolucji".  
Ojciec Święty w encyklice "Laborem excercens" 
wskazywał filozoficzne i teologiczne podwaliny 
"Solidarności". Nieustannie przypominał nam o prawach 
człowieka i prawie do samostanowienia.  
  
"Jeden drugiego brzemiona noście - to zwięzłe 
zdanie Apostola jest inspiracją dla międzyludzkiej i 
społecznej solidarności. Solidarność to znaczy 
jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione 

razem, we wspólnocie.  
A więc nigdy jeden przeciw drugiemu. Jedni przeciw drugim.    I nigdy 
"brzemię" dźwigane przez człowieka samotnie. Bez pomocy drugich. Nie może 
być walka silniejsza od solidarności. Nie może być program walki ponad 
programem solidarności. Inaczej rosną zbyt ciężkie brzemiona. I rozkład tych 
brzemion narasta w sposób nieproporcjonalny. Gorzej jeszcze, gdy mówi się - 
naprzód walka, choćby w znaczeniu walki klas, to bardzo łatwo drugi czy 
drudzy pozostają na "polu społecznym" przede wszystkim jako wrogowie, jako 
ci, których trzeba zwalczać, których trzeba niszczyć. Nie jako ci, z którymi 
trzeba szukać porozumienia, z którymi wspólnie należy obmyślać jak dźwigać 
brzemiona. Jeden drugiego brzemiona noście." 

 
 

Ojcze Święty, dziękujemy Ci za te słowa. 
Zachowamy je w naszych sercach. 

 
Nr 04 (26)  Kwiecień 2005      www.solidarnosc311.webpark.pl 



 

 

Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Janusz Śniadek skierował 
na ręce kardynała Josepha Ratzingera list kondolencyjny, w którym wyraził żal  
i smutek członków Solidarności z powodu tak ogromnej straty. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

List kondolencyjny 
 

Jego Eminencja 
Kardynał Joseph Ratzinger 
Dziekan Kolegium Kardynałów  
W A T Y K A N 
 
Czcigodny Eminencjo!  
Przestało bić serce naszego Umiłowanego 
Ojca Świętego.  
Dla nas, Polaków, to strata, której wielkości 
nie da się wyrazić.  
Szczególny żal i smutek gości w sercach 
członków polskiej "Solidarności", organizacji, 
która wyrosła z ziarna papieskiego nauczania 
Jana Pawła II.  
Pontyfikat Jana Pawła II to w historii Polski 
cała epoka.  
Za pośrednictwem Jego nauczania Duch 
Święty zmienił oblicze naszej ziemi, na 
której zagościła wolność.  
Europa zrzuciła okowy komunizmu i zmierzać 
zaczęła ku jedności.  
Jan Paweł II na zawsze pozostanie w 
naszych sercach i umysłach jako Wielki 
Człowiek, pełen wiary, dobroci i miłości. 
W imieniu wszystkich członków i 
sympatyków Niezależnego Samorządnego 
Związku Zawodowego "Solidarność" proszę 
Eminencję o przyjęcie kondolencji dla 
wszystkich kardynałów i biskupów Świętego 
Kościoła Rzymskokatolickiego.  
 

Z należną czcią,  
Janusz Śniadek 

Przewodniczący KK 
 

„Dziękuje Bogu za rok 1979, 
 w którym poczucie jedności  
w dobrem i wspólne pragnienie 
pomyślności uciemiężonego 
narodu zwyciężyło nad chęcią 
odwetu i stało się zaczynem 
budowania demokratycznego 
państwa.  
 
Owszem, były próby zniszczenia 
tego dzieła. Wszyscy pamiętamy 
13 grudnia 1981 roku. Udało się 
te próby przetrwać.  
 
Bogu dziękuję, że w dniu 19 
kwietnia 1989 roku mogłem 
wypowiedzieć takie słowa:  
 
Maryjo, polecam Twojej macierzyńskiej trosce "Solidarność", która znów może 
działać po ponownej legalizacji w dniu 17 kwietnia.” 
 
”Niech mi wolno będzie powiedzieć, że dziś Solidarność, jeśli prawdziwie pragnie 
służyć narodowi, winna wrócić do swoich korzeni, do ideałów, jakie przyświecały jej 
jako związkowi zawodowemu.  
Władza przechodzi z rąk do rąk, a robotnicy, rolnicy, nauczyciele, służba zdrowia i 
wszyscy inni pracownicy, bez względu na to, kto sprawuje władzę w kraju, oczekują 
pomocy w obronie ich słusznych praw. Tu nie może zabraknąć Solidarności.” 

JAN PAWEŁ II 
 



 

 

  
tylko zrodzone chwilą i potrzebą ukazania żalu po Wielkim Człowieku?  
Sięgając po jedno z najważniejszych dzieł Jana Pawła II Encyklikę „Laborem exercens” 
odkrywamy dziedzictwo słowa Ojca Świętego.  
Dokument wydany rok po wydarzeniach sierpniowych, stanowił przemyślenia i doniosły 
wkład w walce o godność człowieka i niezbywalne prawa ludzi pracy.  
 
„Trzeba przeto w dalszym ciągu stawiać sobie pytanie związane z podmiotem pracy i 
warunkami jego egzystencji. Dla realizacji sprawiedliwości społecznej w różnych 
częściach świata, w różnych krajach i we wzajemnych pomiędzy nimi stosunkach, 
potrzebne są coraz to nowe fronty solidarności ludzi pracy, a także solidarności z ludźmi 
pracy. Solidarność taka winna występować stale tam, gdzie domaga się tego społeczna 
degradacja podmiotu pracy, wyzysk pracujących i rosnące obszary nędzy, a nawet wręcz 
głodu.Wobec współczesnej rzeczywistości, w której strukturę wpisało się głęboko tyle 
konfliktów spowodowanych przez człowieka i w której środki techniczne – owoc ludzkiej 
pracy – grają role pierwszoplanową (wchodzi tu w grę także perspektywa kataklizmu o 
wymiarze światowych w wypadku wojny przy użyciu środków techniczno-nuklearnych o 
niewyobrażalnych wręcz możliwościach zniszczenia), należy przede wszystkim 
przypomnieć zasadę, której Kościół stale nauczał. Jest to zasada pierwszeństwa „pracy” 
przed „kapitałem”. Człowiek pracujący pragnie nie tylko należytej za swą pracę zapłaty, 
ale także uwzględnienia w samym procesie produkcji takich możliwości, ażeby mógł mieć 
poczucie, że pracując nawet na wspólnym, pracuje zarazem „na swoim”. 
 
Te wielkie słowa stały się podwaliną działalności wolnych związków zawodowych, 
wolnych, bo tylko związki, które powstały i zrodziły się z wielkiego zrywu społecznego, 
były w stanie zrozumieć i przekazać przesłanie Ojca Świętego. Istnieje powszechna 
zgoda, że Solidarność powstała dzięki Janowi Pawłowi II. Prorocze stały się słowa Ojca 
Świętego, które wypowiedział w 1987 roku na gdańskiej Zaspie – „Nie ma wolności bez 
Solidarności” – ale nie chodzi tylko o Solidarność jako o związek, chodzi przede 
wszystkim o SOLIDARNOŚĆ człowieka z drugim człowiekiem, o solidarność duszy, serca, 
pracy i prawdy. 
Od nas samych zależy, czy będziemy wierni Jego nauce, wierni przesłaniom, które nam 
przekazywał. Czy życie i śmierć Jana Pawła II zmienią na trwałe nas Polaków? 
Zadając takie pytanie, wiem na pewno, że pontyfikat Jana Pawła II zjednoczył wiele serc, 
które potrafią żyć zgodnie z prawdą, którą głosił Ojciec Święty.  
 

DARIUSZ SKOREK 

 

„Trzeba, aby wasz związek otwarcie występował w obronie 
ludzi pracy, którym pracodawca odmawia prawa głosu, 
prawa sprzeciwu wobec zjawisk urągających 
podstawowym prawom pracownika” 
 

Jan Paweł II Rzym 11.11.2003r 
 
Pozwoliłem sobie zacytować słowa Ojca Świętego, które 
wypowiedział do pielgrzymów w Rzymie.  
Przez cały pontyfikat pokazywał jak być razem, był 
moralnym autorytetem i recenzentem naszych zachowań.  
Jan Paweł II mówił prawdę, prawdę objawioną, nie taką, 
jaką chcieliśmy usłyszeć. Na słowa Ojca Świętego 
powoływali się wszyscy, lecz czy wszyscy oprócz 
przekazania Jego mądrości, potrafili pojąć jego naukę? 
Wszystkie dzienniki, gazety, czasopisma opłakują wielką 
stratę, którą my jako Polacy w szczególny sposób 
ponieśliśmy. Lecz czy są to do końca szczere słowa, czy  



 

 

 
 
Kwiecień 2005 roku –   członków 264, czynnych zawodowo – 258 
 

PODZIĘKOWANIE 
 
Pogrążeni w nieutulonym żalu po śmierci Ojca Świętego składamy serdeczne 
podziękowanie Zarządowi Cadbury Wedel za możliwość uczestniczenia w 
uroczystościach pogrzebowych Papieża Jana Pawła II. 
Decyzja udzielenia dnia wolnego od pracy, oraz wydanie okolicznościowej 
publikacji poświęconej Ojcu Świętemu jest w tej sytuacji gestem wielce 
znaczącym, zasługującym na uznanie wszystkich pracowników.  
Mamy świadomość, że postawa Zarządu Spółki przyczyniła się do oddania 
hołdu naszemu Wielkiemu Rodakowi, któremu Polska i cały Świat tak wiele 
zawdzięczają. 
 

Komisja Zakładowa 
 

INFORMACJA 
 

Wszyscy uczestnicy wyjazdu na Spartakiadę Przemysłu Spożywczego proszeni są o 
przygotowanie strojów sportowych. Planowany wyjazd autokaru z ulicy Lubelskiej dnia 
29.04.2005 roku o godzinie 14,10, powrót do Warszawy dnia 02.05.2005 roku około 
godziny 16,00.  
W tym roku drużyna Cadbury Wedel liczy 20 osób i startować będzie w następujących 
konkurencjach sportowych: 
 
PANIE – Rzut lotką, trójbój sprawnościowy, tenis stołowy 
PANOWIE – Piłka nożna, przeciąganie liny, tenis stołowy, kajakarstwo 
 
Od bieżącego roku konkurencja przeciągania liny poświęcona zostaje pamięci Andrzeja 
Kamińskiego wieloletniego Przewodniczącego naszej organizacji związkowej i jurora w tej 
dyscyplinie Spartakiady. 
Komisja Zakładowa nr 311 Cadbury Wedel Sp. z o.o. stosowną uchwałą przejęła patronat 
nad konkurencją przeciągania liny Spartakiady Przemysłu Spożywczego i została 
sponsorem nagród przyznawanych dla najlepszych drużyn w tej dyscyplinie.  
W imieniu Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”, jako gość honorowy, nagrody wręczać 
będzie Elżbieta Kamińska, żona Ś.P. Andrzeja Kamińskiego. 
 
 

„PRZEKROCZYĆ PRÓG NADZIEI” 
 

2 Kwietnia w dwudziestym siódmym roku swej posługi odszedł od nas do wieczności 
Ojciec Święty Jan Paweł II. Wyznacznikiem tego wielkiego pontyfikatu stał się człowiek – 
często zagubiony we współczesnym świecie. Dlatego też od początku przewodnictwa 
kościołowi Jan Paweł II głosił niestrudzenie prymat człowieka przed rzeczą, pracy przed 
kapitałem, etyki przed techniką, aby w ten sposób przywrócić godność osoby ludzkiej.  
Dla nas Polaków Jego wybór przyniósł brzemienne w skutkach wydarzenia.  
 



 

 

W trakcie pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny w czerwcu 1979 roku ojciec Święty 
wypowiedział te jakże znamienne słowa: „NIECH ZSTĄPI DUCH TWÓJ I ODNOWI 
OBLICZE ZIEMI, TEJ ZIEMI”.  
Wówczas jako naród poczuliśmy się silni i zjednoczeni wobec ówczesnego systemu 
komunistycznego, który wówczas panował. Wystarczył niespełna rok, aby słowa te 
nabrały aktualności w trakcie pamiętnego sierpnia 1980 roku. Proces przemian 
zachodzących wówczas w naszym kraju wywołał sprzeciw ze strony ZSRR oraz państw 
„Układu Warszawskiego”. W obliczu groźnej interwencji zbrojnej na jesień 1981 roku 
Papież Jan Paweł II odbył rozmowę telefoniczną z ówczesnym Prezydentem USA 
Carterem.  Jej efektem było twarde stanowisko Stanów Zjednoczonych, wobec Związku 
Radzieckiego. Kiedy Ojciec Święty przybył do nas po raz drugi w czerwcu 1983 roku( w 
trakcie trwającego jeszcze stanu wojennego) na wstępie tej wizyty wypowiedział jakże 
ważne dla nas słowa: „POKÓJ TOBIE POLSKO , OJCZYZNO MOJA”.  
Była w tym wezwaniu zawarta ogromna miłość do kraju ojczystego, oraz troska o losy 
narodu, które jak sam wielokrotnie podkreślał leżały Mu głęboko na sercu. W tym 
trudnym czasie mówił nie tylko do nas, ale także za nas, gdyż wówczas nie mogliśmy 
tego oficjalnie robić. W roku 1991 w trakcie czwartej pielgrzymki do Polski, Papież uczył 
nas jak odpowiedzialnie korzystać z daru wolności. Ojciec Święty przestrzegał nas przed 
licznymi zagrożeniami wynikającymi z jej nadużywania, czego wtedy nie chcieliśmy 
zrozumieć. Niestety zignorowaliśmy Jego wskazówki, co z pewnością przyczyniło się do 
wielu niekorzystnych zjawisk, jakie wystąpiły w naszym kraju po 1989 roku. Z 
uniesieniem przyjmowaliśmy słowa Ojca Świętego kierowane pod naszym adresem w 
trakcie kolejnych pielgrzymek Papieskich, a następnie te głębokie treści przestawały być 
obecne w różnych dziedzinach życia społecznego, gospodarczego i politycznego. 
Zwracając się do połączonych izb Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej, Jan Paweł II mówił do 
zgromadzonych o roztropnej służbie dla wspólnego dobra. Niestety po tych wezwaniach 
pozostały oklaski ówczesnych parlamentarzystów. W skali globalnej ten pontyfikat 
wpłynął w sposób istotny na losy Europy i Świata. Charakteryzował się między innymi 
licznymi podróżami apostolskimi Papieża, który w trakcie swych wizyt spotykał się ze 
zrozumieniem. Ojciec Święty budził szacunek i uznanie jako niekwestionowany autorytet 
moralny, niestrudzenie niosący przesłanie pokoju dla trapionej wieloma dramatycznymi 
wydarzeniami ludzkości.  
Jego postawa służby wobec człowieka doświadczonego cierpieniem zjednywała Mu coraz 
większe rzesze ludzi pragnących, choć przez chwilę być blisko kochanego Papieża.  
Jan Paweł II w trakcie swych pielgrzymek do wielu krajów świata mówił często o 
niezbywalnych prawach człowieka do życia, do wolności, do pracy – pracy, w której 
pracownik nie będzie traktowany przedmiotowo.  
Swoją posługą przypomniał nieustannie tę prawdę, że „CZŁOWIEKA NIE MOŻNA DO 
KOŃCA ZROZUMIEĆ, BEZ CHRYSTUSA, ANI SAM CZŁOWIEK DO KOŃCA NIE MOŻE 
SAM SIEBIE ZROZUMIEĆ BEZ CHRYSTUSA”.  
Reakcja ludzi, którzy spotykali się z Ojcem Świętym w tak wielu krajach, unaoczniła nam 
tęsknotę lokalnych społeczności za tymi podstawowymi wartościami, które dziś jakże 
często w życiu publicznym nie są respektowane. Głosząc słowa Boże zabiegając 
nieustannie o pokój na świecie Jan Paweł II nie szczędził swych sił mimo coraz bardziej 
pogarszającego się stanu zdrowia.  
Kierując kościołem powszechnym, któremu przez dwadzieścia siedem lat przewodził, 
starał się jak najlepiej wypełniać tę misję. Dziś po przeżyciach związanych z odejściem 
ukochanego Ojca Świętego nie jesteśmy już tacy sami. Miejmy tę świadomość, że oto na 
naszych oczach stało się w Polsce coś niezwykłego, co z pewnością przyniesie dobre 
owoce. Dziedzictwo, które Jan Paweł II nam pozostawił jest dla nas wszystkich 
wyzwaniem, a zarazem egzaminem z wierności Jego przesłaniu, jakie nam pozostawił.  
Poruszeni wydarzeniami ostatnich tygodni z głębi serca wołamy _ Ojcze Święty Twoje 
nauczanie jest dla nas Polaków wielką nadzieją, której zawieść nam nie wolno! 
 

JERZY WENELCZYK 



 

 

  

PODZIĘKOWANIE 

W dniu 8 kwietnia 2005 r. pożegnaliśmy Ojca Świętego 
Jana Pawła II. Odszedł do wieczności Papież, który jak nikt inny potrafił przybliżyć nam 
Boga.  Zakończyło się ziemskie pielgrzymowanie Papieża Nadziei. 
Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wyraża podziękowanie tym wszystkim, którzy 
pokonując wszelkie trudności, uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych w Rzymie. 
Dziękujemy także tym, którzy pozostając w kraju, żegnali Ojca Świętego Jana Pawła II, 
biorąc udział w różnego rodzaju uroczystościach religijnych i świeckich.  
 
Dziękujemy pracodawcom i tym wszystkim, którzy pozytywnie odpowiedzieli na apel 
"Solidarności", ogłaszając dzień pogrzebu Ojca Świętego dniem wolnym od pracy.  
Nasze podziękowanie kierujemy też do mediów za ich zaangażowany udział  w 
przekazywaniu wydarzeń związanych z życiem i śmiercią Papieża Jana Pawła II. 
 

KOMISJA KRAJOWA NSZZ „SOLIDAROŚĆ” 
 
 
 

 
 
zwolnienie związkowca. W piśmie obarcza Skrzypczaka m.in. winą za spadek kursu 
giełdowego akcji Jutrzenki. „Wypowiadanie się p. Dariusza Skrzypczaka na temat 
zagadnień należących do dyskrecjonalnych uprawnień kierownictwa Jutrzenki, a 
dotyczących procesu produkcji, inwestycji i rozwoju produktów, z całą pewnością nie 
należy do uprawnień organizacji związkowej” – czytamy. Zdaniem kierownika zakładu, 
takie działania „mogą wywołać załamanie popytu na wyroby Goplany, konieczność 
drastycznego ograniczenia produkcji i zatrudnienia”. 
– Skrzypczak jako związkowiec miał pełne prawo postawić ten problem. Przecież to on po 
części odpowiada za bezpieczeństwo pracowników zakładu, w którym pracuje – mówi 
Dariusz Wasilewski, rzecznik Komisji Krajowej „Solidarności”, i dodaje, że zarzut, iż ktoś 
uderzył w kondycję firmy, jest poważny. W tej sytuacji nie da się jednak udowodnić, że 
to co mówił Skrzypczak wpłynęło na spadek kursu akcji.  
W piątek prezydium Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „S” w Goplanie, nie 
zgodziło się na rozwiązanie umowy z szefem związku. 
Halina Tulzin, radca prawny z Głównego Inspektoratu Pracy, wyjaśnia, że pracodawca 
bez zgody prezydium związku zawodowego nie może zwolnić przewodniczącego związku. 
Jeśli w tego typu sytuacji mimo wszystko dochodzi do zwolnienia, jest to zwolnienie z 
naruszeniem przepisów prawa. Taka sprawa kwalifikuje się do sądu pracy. Sąd musi 
ocenić, czy naruszenie prawa jest na tyle istotne, że wymaga przywrócenia do pracy, czy 
tylko odszkodowania – wyjaśnia. Bogdan Klepas, Przewodniczący Regionu Wielkopolska 
NSZZ „Solidarność”, deklaruje, że jeśli dojdzie do takiej sytuacji, związek będzie bronił 
Skrzypczaka. 
 

SZYKANY W GOPLANIE 
Dariusz Skrzypczak, szef NSZZ „Solidarność” w 
poznańskiej fabryce słodyczy „Goplana” (obecny 
właściciel „Jutrzenka” S.A.), może znaleźć się na bruku. 
Zwolnienia związkowca domaga się kierownik zakładu.  
Zarzuca Skrzypczakowi działanie na szkodę firmy i jej 
pracowników. Kierownik fabryki zwrócił się do 
organizacji związkowej „S” o wyrażenie zgody na  

 



 

 

45 ROCZNICA ŚMIERCI JANA WEDLA 
             

                                                                    
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Jan Wedel zmarł 31 marca 1960 roku  
i został pochowany w grobie rodzinnym 
na cmentarzu Ewangelicko – 
Augsburskim w Warszawie.  
Na grobie rodziny Wedlów w alei nr 31 
stoi monumentalna rzeźba 
przedstawiająca Chrystusa wykonana  
w 1931 roku przez S.Lewandowskiego. 
  

 
 
W rocznice śmierci, przedstawiciele 
pracodawcy i związków zawodowych 
złożyli kwiaty na grobie Jana Wedla. 
 
 

 

TP.S.A.   Komisja Krajowa 
NSZZ „Solidarność” wyraża 
oburzenie i ostry sprzeciw 
wobec działań zarządu TP S.A., 
który zamiast dialogu ze 
związkowcami, rozpoczął 
bezwzględną walkę z 
protestującymi polegającą na 
prowadzeniu podsłuchów  
i zagłuszaniu rozmów, po 
blokowanie połączeń 
telefonicznych włącznie. 
Działania te nie mają nic 
wspólnego z cywilizowanymi 
formami współżycia 
społecznego, dziwi zatem 
akceptowanie ich przez 
głównego właściciela TP S.A. 
francuską firmę France 
Telecom. 



 

 

  
 

 
 
Nie była ona jednak wyrażona w ten sposób w przepisach Kodeksu Pracy.  
Dopiero w wyniku nowelizacji Kodeksu Pracy z 14 listopada 2003 roku w kodeksie 
zapisano zasadę przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.  
Przed nowelizacją kodeksu pojawiły się wątpliwości czy zasada pięciodniowego tygodnia 
pracy oznacza, iż w każdym tygodniu pracy pracownik może być zobowiązany do 
świadczenia pracy najwyżej przez pięć dni w tygodniu, czy też pracownik może świadczyć 
prace przeciętnie przez pięć dni w tygodniu w przyjętym okresie rozliczeniowym.  
Ze względu na różne interpretacje i problemy w stosowaniu tej zasady w praktyce przez 
pracodawców, NSZZ „Solidarność” zwróciła się z takim pytaniem do Sadu Najwyższego.  
W uchwale składu siedmiu sędziów z 14 listopada 2001 roku w tezie pierwszej przesadził, 
że Kodeks pracy wyraża zasadę przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.  
Dokonując ostatniej nowelizacji Kodeksu pracy zasadę tę zapisano w artykule 129 
paragraf 1 Kodeksu pracy.  
Zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy oznacza, że średnio jeszcze jeden 
dzień tygodnia oprócz niedzieli jest dniem wolnym od pracy w tygodniu pracy.  
Obowiązuje ona niezależnie od systemu czasu pracy, w którym pracują pracownicy.  
Oznacza to, że przyjmując na przykład 4-miesięczny okres rozliczeniowy w podstawowym 
systemie czasu pracy, w każdym tygodniu lub na przykład tygodniach każdego miesiąca 
tego okresu inny dzień może być dniem wolnym od pracy.  
W jednym tygodniu może to być sobota w innym poniedziałek itd. 
Przeciętnie pięciodniowy tydzień oznacza, że pracodawca może w jednym tygodniu 
planować pracę przez 6 dni ( pamiętając jednocześnie o 35-godzinnym nieprzerwalnym 
tygodniowym odpoczynku), pod warunkiem, że w innym tygodniu w tym samym okresie 
rozliczeniowym zaplanuje tylko 4 dni.  

 
 
 

Praca zmianowa 
 
 

Do tej pory uznawano, że z praca zmianowa mamy do czynienia wtedy, gdy na tym 
samym stanowisku pracy jeden pracownik opuszcza prace, a w jego miejsce rozpoczyna 
pracę inny pracownik. Obecnie po nowelizacji wystarczy, iż zmienia się pora 
wykonywania pracy przez pracowników, abyśmy mieli do czynienia z praca zmianową. 
Zgodnie z ta definicją będzie nią sytuacja, gdy każdy z pracowników rozpoczyna pracę 
później niż jego poprzednik.  
Jest to o tyle istotne, że jednocześnie w wyniku nowelizacji od stycznia 2004 roku praca 
zmianowa uzasadnia dozwoloną pracę w niedzielę. 
Takie szerokie zdefiniowanie pracy zmianowej daje, więc możliwość pracy w niedzielę  
u tych pracodawców, u których wcześniej nie było to dopuszczalne. 
 
 
Komisja Zakładowa Nr 311 Cadbury Wedel Sp. z o.o.                tel /fax: (22) 670 77 26 
Poczta e–mail: kz311@poczta.onet.pl    

Zasada przeciętnie 
pięciodniowego tygodnia pracy 

 
Zaczęła obowiązywać od 1 maja 2001 roku 

wszystkich pracodawców na podstawie 
ustawy z dnia 1 marca 2001 roku. 

 


