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WIADOMOŚCI Z KOMISJI ZAKŁADOWEJ 

 
Dnia 22 maja 2006 roku Komisja Zakładowa podpisała porozumienie z Zarządem Cadbury 
Wedel w sprawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 dotyczącej informacji i konsultacji. 
Strony porozumienia uzgodniły, iż Pracodawca będzie przekazywał Pracownikom informacje 
dotyczące: 

 Działalności i sytuacji ekonomicznej Spółki oraz przewidywanych w tym zakresie 
zmian 

 Stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu 
utrzymanie poziomu zatrudnienia, w sposób zapewniający realizację Ustawy i 
jednocześnie zabezpieczający interesy Pracodawcy i Pracowników 

 Działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach 
zatrudnienia  

Pracodawca przekaże informacje Organizacji Związkowej w razie przewidywanych zmian lub 
zamierzonych działań, oraz na pisemny wniosek Organizacji Związkowej.  
W podpisanym porozumieniu uzgodniono spotkania informacyjne raz na kwartał, w których 
stronę Pracodawcy reprezentować będzie Członek Zarządu – Dyrektor Personalny. 
Strony zobowiązały się prowadzić konsultacje w dobrej wierze, mając na uwadze słuszne 
interesy Spółki i zatrudnionych w niej pracowników.  
Pracodawca zobowiązuje się do zapewnienia pracownikom Spółki warunków informowania i 
przeprowadzania konsultacji na poziomie i na warunkach określonych w Ustawie z dnia 7 
kwietnia 2006 roku o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, 
uwzględniając interes Pracodawcy i Pracowników. 
 
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” zwraca się z apelem do pracowników do rzetelnego 
podejścia do tematu ankiety, która pojawiła się lub w najbliższym okresie pojawi na działach. 
Ankieta jest anonimowa i pomoże Komisji Zakładowej poznać problemy, oraz określi działanie 
na najbliższy okres. Z wynikami ankiety zapoznamy wszystkich czytelników naszej gazetki po 
przeanalizowaniu odpowiedzi przez Ośrodek Prac Społeczno – Zawodowych NSZZ 
„Solidarność”.  
Kontynuując program szkolenia zawodowego i podnoszenia umiejętności, które są potrzebne 
w pracy związkowej i społecznej, Komisja Zakładowa desygnowała Członków Związku na 
szkolenia, które maja podnieść poziom wiedzy i świadomości związkowej.  
Z pośród odbytych szkoleń, następujące osoby pogłębiały swoją wiedzę na tematy: 
 

 Kol. Marek Borucz i Kol. Marek Wytrykowski – szkolenie z Ustawy o informacji i 
konsultacji 

 Kol. Krzysztof Borczyk – szkolenie dotyczące problemowi mobbingu 
 Kol. Marek Stabiński – szkolenie Zakładowych Społecznych Inspektorów Pracy 
 Kol. Dariusz Skorek – seminarium szkoleniowe dotyczące Zarządzania Biznesem, 

oraz Osiąganie Celów Programowych Związku. 
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W momencie pojawiania się następnych 
programów szkoleniowych, Komisja 
Zakładowa będzie zabiegać, aby nowi 
członkowie władzy wykonawczej zdobyli jak 
największą wiedzę, która pomoże w pracy 
związkowej. Jest to jeden z najważniejszych 
celów działań Komisji Zakładowej w obecnej 
kadencji. 
 
INTERWENCJE 
 
Jak wszystkim wiadomo Członkowie Komisji 
Zakładowej co poniedziałek spotykają się z 
Przedstawicielami Pracodawcy, Kierownikiem 
Operacyjnym Dariuszem Skopkiem, oraz 
Kierownikiem Personalnym Michałem 
Rudnickim. 
Na spotkaniach omawiane są i przekazywane 
gorące tematy z ubiegłego tygodnia, które w 
widzeniu NSZZ „Solidarność” powinny zostać 
rozwiązane. Dochodzą do tego kwestie 
informacyjne i działania na najbliższy 
tydzień. 
Tak jak wcześniej obiecywaliśmy będziemy 
na bieżąco, co numer przekazywać 
informacje na temat tematów i odpowiedzi 
na zadawane pytania, które zostały 
poruszone i na które uzyskaliśmy odpowiedź. 
Z ostatnich tematów poruszonych na tych 
spotkaniach znalazły się kwestie: 
 

 Sprawa książeczek LIM dla 
pracowników chałwy i sezamek. 
(informatory). 

 
 PZU i kontynuacji ubezpieczenia dla 

osób, które w dalszym ciągu chcą 
opłacać na nowych zasadach polisę 
ubezpieczeniową 

 
 Rozliczenie godzin pracy dla 

pracowników, którzy do końca 
okresu rozliczeniowego nie odebrali 
godzin. (Wypłata dodatku za 
nadgodziny, ptasie mleczko, 
utrzymanie ruchu) 

 
 Sprzątania pomieszczeń 

kierowników i liderów przez 
pracowników produkcyjnych (ptasie 
mleczko, chałwa i sezamki). 
 

  

 

 Sprawa stanowisk do odpoczynku 
(krzeseł) dla osób wykonujących 
pracę w ruchu i pozycji stojącej. 
(c-600, oblewane) 

 
 Sprawa przeniesionych mechaników 

na działy produkcyjne 
(wykorzystywania do prac 
mechanicznych i konserwacyjnych). 

 
 Kontrola surowców i powtarzalność 

dostaw. 
 

 Informacji pomiędzy działami,    a 
utrzymaniem ruchu (kwestie 
ogólne, oraz decyzyjne dotyczące 
zapewnienia obsługi w dni 
pracujące dla działów) 

 
 Brak osoby kontrolującej wyrób na 

CDM (batony) 
 

 Używanie telefonów komórkowych 
na działach produkcyjnych 

 
 Sprawa przebywania pracowników 

w ubraniach roboczych na 
ogólnodostępnej stołówce Eurest 

 
 Braku dialogu i nieodpowiedniego 

podejścia do pracowników na 
działach produkcyjnych (ptasie 
mleczko) 

 
 Zmian do harmonogramu czasu 

pracy na niektórych działach 
produkcyjnych ( brak informacji 
przekazywanej zw.zaw) 

 
 Nowy system pracy pracowników na 

maszynkach pakujących AMP 
ROSSE (oblewane) 

 
 Sprawa pism i nowego słowa trendy 

pojawiającego w przekazywanych 
informacjach pracownikom (ptasie 
mleczko) 

 
Są to najważniejsze kwestie, które 
Komisja Zakładowa podjęła się wyjaśnić 
w rozmowie bezpośredniej  
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prowadząc dialog z Pracodawcą. Ostatnią 
gorącą sprawa, która pojawiła się w 
rozmowach było wprowadzenie systemu 
pracy czterozmianowej na dziale Ptasiego 
Mleczka. Stanowisko Komisji Zakładowej nie 
zmieniło się od zeszłego roku, gdzie mocno 
akcentowaliśmy i wnosiliśmy protest, co do 
tej formy pracy, w pismach do Zarządu 
Spółki, Regionu Mazowsze, Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność” oraz do urzędów 
Państwowych. Poparliśmy także protest i 
pikietę organizowana przez NSZZ 
„Solidarność” w jednym z supermarketów. 
Natomiast narzucona rzeczywistość i 
prowadzony dialog z Pracodawcą pozwolił 
nam na sprawdzenie innej formy organizacji 
pracy, do przetestowania przez okres, do 
przestoju technicznego zakładu 
warszawskiego. Będziemy zbierać informacje 
i uwagi dotyczące takiego ułożenia grafiku 
pracowników pracujących w systemie 
czterech zmian. W bezpośredniej rozmowie 
uzyskaliśmy odpowiedź dotyczącą 
zgłoszonych problemów i uwag wnoszonych 
przez pracowników poprzez związek 
„Solidarność”. Dotyczyło to wypłaty dodatku 
za pracę wynikającą z przekroczenia normy 
średnio tygodniowej dla pracowników, którzy 
nie zdołali, lub nie mieli możliwości odebrać 
godzin w okresie rozliczeniowym, wszystkim 
tym pracownikom bez zwłoki zostanie 
wypłacony dodatek za pracę w 
nadgodzinach. Za zamknięte sprawy można 
uznać:  

 Informatorów LIM dla działu chałwy 
i sezamek,  

 Kontroli surowców i powtarzalności 
dostaw, gdzie otrzymaliśmy wiedze 
na temat problemów wynikających 
z dostawami, 

 Przebywania na stołówce Eurest i 
przygotowywanych standardach i 
procedurach. 

 Używania telefonów komórkowych 
na działach produkcyjnych i 
zaproponowanych udogodnieniach, 
gdy pracownik w danym momencie 
musi posiadać kontakt z rodziną 

 Dialogu i pism dotyczących działu 
Ptasiego Mleczka, oraz formy ich 
przekazywania. 

Na dalsze tematy będziemy oczekiwać 
konkretnych rozwiązań, o których będziemy 
na bieżąco informować.  

Forum Cadbury 
Schweppess 

 
W dniu 30.05.2006 roku w Londynie odbyło 
się jednodniowe robocze spotkanie członków 
Europejskiego Forum Cadbury Schweppess. 
Pierwsza część spotkania poświęcona została 
na przeprowadzenie szkolenia dotyczącego 
działalności Europejskich Rad Zakładowych i 
związanych z tym dyrektyw U.E.  
Podczas prelekcji i dyskusji wynikła 
podstawowa sprawa oporu sygnatariuszy 
Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej do 
przeprowadzenia przeglądu porozumienia i 
rozszerzenia uprawnień Europejskich Rad 
Zakładowych. Co najbardziej ciekawe 
najbardziej oporne Rządy to Polska i Wielka 
Brytania.  
Niemniej przegląd dyrektywy o powołaniu 
ERZ powoli i systematycznie jest 
prowadzony. W Polsce na ogólną liczbę 
przedsiębiorstw podlegających dyrektywie 
ERZ zostały powołanych około 120 ERZ.  
Zasygnalizowano zróżnicowanie płac w 
poszczególnych krajach Unii Europejskiej. 
Dla porównania najlepiej uposażonym 
krajem o podstawowej płacy są pracownicy 
Belgii z płaca 36 tyś euro rocznie po 
podatkach 18 tyś euro. Najsłabiej 
uposażonymi jest Łotwa ze średnią 4,5 tyś.   
po podatkach 3,8 tyś euro. Polska znajduje 
się w najniższej piątce ze średnią 8,2 tyś 
euro. Przedstawiono problem uzwiązkowienia 
w krajach Unii Europejskiej i kształtowanie 
polityki przedsiębiorstwa przez centrale 
związkowe. Dla przykładu w Szwecji procent 
uzwiązkowienia wśród pracowników wynosi 
78%, w Danii – 75% Finlandii – 71%. 
Porównując te statystyki potentaci Unii 
wyglądają mizernie. Mimo silnego działania i 
obecności związkowców w pracach na 
poziomie przedsiębiorstw oraz 
poszczególnych krajów, związki zawodowe 
oraz centrale związkowe wyglądają 
następująco: Grecja – 26%, Niemcy 25%, 
Czechy – 25%. Porównując te statystyki 
najbardziej blado wygląda przynależność do 
związków zawodowych w Polsce na poziomie 
14,7% czy Francji – 9%. Po odbytym 
szkoleniu z dyrektyw Unii Europejskiej, 
odbyło się krótkie spotkanie z pracodawcami 
w celu przekazania bieżących informacji.    
O tym w następnym numerze Infosa. 
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„Mądre porozumienie to 
takie porozumienie, które 

umożliwia realizacją 
uzasadnionych interesów 

stron w maksymalnym 
stopniu, sprawiedliwe 

rozwiązuje konflikt 
interesów, jest trwałe i 

bierze pod uwagę 
interesy społeczności”. 

 
Uczestnicząc ostatnio w seminarium 
dotyczącym sprawy „Jak skutecznie osiągać 
cele programowe Związku” brałem udział w 
projekcie związanym ze skutecznym 
zarządzaniem biznesem. Temat rzeka i nie 
da się ogarnąć w parę dni, natomiast jedną 
podstawowy wniosek, nasunął się każdemu z 
uczestników tego projektu.  
Związek Zawodowy jest typową strukturą 
biznesowa i powinien być w taki sposób 
zarządzany. Wpływ wywierany przez czynniki 
zewnętrzne i wewnętrzne w taki sam sposób 
oddziałują na organizację związkową jak w 
szerszym zakresie na każde 
przedsiębiorstwo. Oczywiście jest to inny 
model zarządzania, natomiast podstawy i 
zakres cechuje taka sama filozofia działania. 
Jak każdy z pracowników naszej firmy 
otrzymałem Regulamin Pracy który 
podzielony jest na paragrafy i punkty. 
Prześledziliśmy go pobieżnie podpisując 
dokument stwierdzający zapoznanie się z 
zawartymi w nim przepisami. Ale czy na 
pewno dokładnie przestudiowaliśmy 
początkowe rozdziały i użyte tam 
sformułowania. Przyjrzyjmy się dokładnie 
Rozdziałowi II Regulaminu Pracy, a 
odkryjemy doktryny i drogę 
przedsiębiorstwa, jaką się będzie 
charakteryzowała. Każdy z nas posiada 
marzenia i cel, do którego dąży, różnymi 
sposobami i posługując się różnymi 
narzędziami. Ta sam idea przyświeca dobrze 
zarządzanemu biznesowi, czyli jak wcześniej 
określiłem związkowi zawodowemu.  
Musimy sobie postawić podstawowe pytanie, 
do czego dążymy. Myślę, że każdy z nas ma 
takie przemyślenia, lecz jako Przewodniczący 
Organizacji Zakładowej powinienem określić 
misję Komisji Zakładowej. W Regulaminie 
Pracy została ona określona: „Naszą misją 
jest pracować wspólnie nad tworzeniem 
marek, które ludzie kochają”. 

Co powinno być misją dla naszej organizacji 
związkowej, co powinno być ta myślą 
przewodnią, do której będziemy dążyć?  
Jak łatwo zauważyć Pracodawca określił 
jasno swoją misję, teraz nasuwa się pytanie, 
jaką drogą i jakimi narzędziami osiągnie te 
hasło? Układając sobie ten tekst, przewijały 
mi się różne przemyślenia i hasła, lecz 
należy znaleźć tę jedno, które określi 
dążenia i oczekiwania spadające na 
Organizację Zakładową NSZZ „Solidarność”. 
W swoich przemyśleniach, odnalazłem idee i 
tak zamierzam przedstawiać nasza misję, 
która będę realizował jako Przewodniczący 
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. 
Naszą misją jest, pewność swego 
jutra. 
Proste sformułowanie i jasne przesłanie.  
Co kryje się pod takim postawieniem 
określonej misji? Charakterystyką NSZZ 
„Solidarność” jest podkreślanie prawa do 
godnej pracy i płacy. Idee przejęte od 
autorytetu jakim był Jan Paweł II, określiły 
ścieżkę jaką kroczyć będzie „S”. Odłączenie 
się od salonów politycznych poprawiło 
wizerunek NSZZ „Solidarność”, w ostatnich 
badaniach 39% społeczeństwa wymieniło 
Zw. Zaw. jako najbardziej dbające o interesy 
pracowników, był to skok o prawie 8% w 
porównaniu do roku ubiegłego.    Takie 
określenie misji stawia następne wyzwania, 
czyli określenie wizji, cele i strategię. 
Pewność swego jutra, pewność nie tylko 
organizacji zakładowej, ale przede 
wszystkim pracowników, którzy obdarzyli 
kredytem zaufania „Solidarność”.  
Rozwijając tą myśl, pierwszym 
przemyśleniem i wnioskiem, który nasuwa 
się jest sformułowanie: PRACA POWINNA 
DAĆ LUDZIOM ŻYĆ, A NIE ŻYĆ DLA PRACY. 
Prosta gra słów, a jak diametralnie zmienia 
nasze spojrzenie na otaczającą nas 
rzeczywistość. Nic odkrywczego powie ktoś 
czytając ten tekst, ale czy przedstawienie 
tego nie powoduje chwili zastanowienia nad 
tym, czy JA pracuję zgodnie z tym hasłem. 
Mam pewność i jestem przekonany, że 
większość z nas zmuszona jest żyć dla 
pracy, a to pierwsze sformułowanie staje się 
coraz bardziej hasłem; PRACUJĘ BY 
PRZEŻYĆ. Dlatego określona misja – 
pewność swego jutra, nie będzie tylko 
sloganem, ale stanie się przesłaniem i 
impulsem działania dla Komisji Zakładowej. 
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DIALOG SPOŁECZNY 
 

Dialog społeczny, to szczególna forma debaty o 
interesach społecznych. Uczestniczą w nim różni i 
równi partnerzy, w której żadna strona nie 
dominuje statusem, żaden interes nie jest z mocy 
prawa ważniejszy od innych i w której nie działa 
prawo silniejszego, lecz różnice zdań niwelowane 
są w wyniku wzajemnych ustępstw. Od 1997 r. 
dialog społeczny jest − podobnie jak w części 
krajów Europy Zachodniej − zasadą ustrojową, 
dwukrotnie zapisaną Konstytucji.  
W Preambule Konstytucji czytamy: W trosce o byt i 
przyszłość naszej Ojczyzny (...) my, Naród Polski − 
wszyscy obywatele Rzeczypospolitej (...)  
ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej 
jako prawa podstawowe dla państwa oparte na 
poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, 
współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz 
zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia 
obywateli i ich wspólnot.                 Z kolei  w 
Rozdziale I „Rzeczpospolita” art. 20 czytamy: 
Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności 
działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz 
solidarności, dialogu i współpracy partnerów 
społecznych stanowi podstawę ustroju 
gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej. Z 
powyższych zapisów wynika, że dialog społeczny 
nie jest instrumentem rządzenia, który władza 
publiczna może  stosować, gdy zechce. Władza jest 
konstytucyjnie zobowiązana do stosowania go.  
Partnerami dialogu społecznego są: organy 
samorządu terytorialnego, organy samorządu 
zawodowego, związki zawodowe, organizacje 
pracodawców oraz inne organizacje społeczne i 
przedstawicielstwa środowisk zawodowych i 
twórczych. Ich prawa i obowiązki, a także pozycję i 
rolę w dialogu określają odrębne akty prawne.  
Organizacyjnym trzonem dialogu społecznego w 
Polsce jest Trójstronna Komisja ds. Społeczno-
Gospodarczych. Równolegle, obok Komisji 
Trójstronnej, działa 10 Trójstronnych Zespołów 
Branżowych. Istnieje także mechanizm dialogu na 
szczeblu wojewódzkim. Są to Wojewódzkie Komisje 
Dialogu Społecznego (WKDS) 
Reguły dialogu społecznego kształtowane były w 
Polsce w początkowym okresie transformacji. 
Dlatego jego zakres siłą rzeczy sprowadza się do 
cywilizowania stosunków pracy i wpływania na 
politykę społeczno-gospodarczą. Gwałtowne 
przyspieszenie procesów globalizacji i nasilenie gry 
interesów głównych partnerów społecznych jest 
czynnikiem, który utrudnia przejście do wyższego 
etapu dialogowania; etapu, na który od szeregu lat 

znajduje się Europa Zachodnia: dialogu właściwego 
dla budowy społeczeństwa obywatelskiego.  
Polska postawiła wprawdzie ważny legislacyjny 
krok na drodze budowy tzw. trzeciego sektora, 
uchwalając w 2003 r. ustawę o  działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie oraz powołując 
Radę Działalności Pożytku Publicznego, ale 
generalnie znajdujemy się w innym stadium 
rozwoju dialogu w stosunku do poziomu rozwoju 
dialogu w tzw. starej Unii. Wydaje się, że jest 
trudne, a nawet niemożliwe mechaniczne 
przenoszenie tamtejszych rozwiązań na nasz grunt.  
Europa rozwija na przykład sektorowy dialog 
dwustronny. W Polsce w istocie nie ma on miejsca. 
Jednym z  powodów jest to, że znacząca część 
załóg pracowniczych w prywatnych zakładach 
znajduje się poza zasięgiem działania związków 
zawodowych, a nawet pozbawiona jest 
elementarnej podmiotowości informacyjno-
konsultacyjnej, ponieważ stosowna ustawa, 
wypełniająca Dyrektywę 2002/14/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady nie została przyjęta przez 
Sejm IV kadencji. 
W tym kontekście jeden z najlepszych w Polsce 
specjalistów w zakresie problematyki pracy oraz 
dialogu społecznego, prof. dr Juliusz Gardawski 
wyraził pogląd, że dla pomyślnego rozwoju dialogu 
nie wystarczy nawet imponująco rozbudowana 
infrastruktura, ale niezbędna jest kultura dialogu, 
na którą składa się m.in. tworzenie klimatu 
zaufania, dotrzymywanie umów i danego słowa 
oraz odejście od redukowania negocjacji do licytacji 
siły.  
Trafności tego rodzaju spostrzeżeń nie 
pomniejszają obiektywne historyczne 
uwarunkowania polskiego dialogu społecznego, 
który rodził się w okresie, kiedy powstający 
niezależny ruch związkowy (lata 70. i 80.) 
nastawiony był na walkę z totalnym pracodawcą, 
jakim było państwo.  
Ten etos ukształtował archetyp związkowca-
opozycjonisty, a nie działacza związkowego 
szukającego kompromisów w określonych realiach 
ekonomicznych.    
Istnieje społeczna potrzeba nie tylko rozwijania 
dialogu zwanego w Polsce branżowym, ale również 
poszerzenia Komisji Trójstronnej m.in. o 
reprezentacje rolników i bezrobotnych, a także 
wzmocnienia roli WKDS. 
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ZASKOCZYŁ NAS STAN 
WOJENNY (4) 

 
Analizując dokumenty z tamtego okresu, 
dotyczące naszej Organizacji Związkowej , 
dzięki byłemu Przewodniczącemu 
Sławomirowi Wyczańskiemu, trafiliśmy na 
dokument który przygotowywał Komisję 
Zakładowa i cały związek w naszym 
zakładzie do wyzwań 1982 roku.   
 

 
 
 

Przybliżę dokument w niezmienionej formie, 
aby zapoznać wszystkich z jego treścią: 
Warszawa 28XI 1981r. 
 

PROJEKT 
Programu działania na rok 1982 NSZZ 

„Solidarność” przy ZPC „22 Lipca” i „Syrena” 
w Warszawie 

Zaprezentowany na Walnym 
Sprawozdawczym Zebraniu Delegatów w 

dniu 26.XI.1981 r. 
 

1. Realizacja Programu NSZZ „Solidarność” 
uchwalonego przez I Krajowy Zjazd 
Delegatów. 

2. Realizacja programu Regionu Mazowsze 
NSZZ „Solidarność” uchwalonego przez I 
Walne Zebranie Delegatów. 

3. Realizacja Programu NSZZ „Solidarność” 
przy ZPC „22 Lipca i ZPC „Syrena” w 
Warszawie. 

 Kontynuować tematy opisane w 
sprawozdaniu Komisji Zakładowej za 
1981 rok we wszystkich Podkomisjach 
Funkcjonalnych poszerzając zakres 
prac o: 

 Zwiększenie zainteresowania 
pracownikami przebywającymi na 
długotrwałych chorobach 

 Powiększyć zakres działania na rzecz 
emerytów i rencistów 

 Załatwić emerytom i rencistom bony na 
słodycze w takim samym wymiarze 
jak pracownikom czynnym zawodowo 

 Zainicjować powołanie w „Klubie 
Seniora” koła NSZZ „Solidarność” 

 Powiększyć skład Komisji Zakładowej o 
delegata koła NSZZ „Solidarność” przy 
klubie Seniora z prawem głosu 

 Zorganizować cykl odczytów z zakresu 
zarządzania i ekonomiki 
przedsiębiorstwa dla delegatów oraz 
Rady Pracowniczej 

 Zorganizować prelekcje o tematyce 
historycznej 

 Uściślić kontakt i współdziałanie z 
Zarządem Regionu Mazowsze 

 Dofinansować działalność klubową(kółka 
zainteresowań itp.) 

 Uruchomić działalność dyskusyjnego 
klubu filmowego(projekcje 4 razy w 
miesiącu) 

 Rozprowadzać bilety teatralne wśród 
załogi w ilości większej niż dotychczas 

 Organizować 2 razy w roku (niezależnie 
od imprez organizowanych przez klub) 
imprezy estradowe z udziałem 
czołowych artystów np. Pietrzak, 
Laskowik, Fedorowicz, w sali kinowej 

 Utrzymywać stały kontakt z Komisją ds. 
kultury w Regionie i ewentualnie 
wspólnie działać 

 Uaktywnić podkomisje BHP w zakresie 
działanie na rzecz poprawy higieny i 
bezpieczeństwa pracy w naszym 
Przedsiębiorstwie. 

 
Prezentowany projekt działalności 
przedstawiał ogólny zarys myśli, które 
zaprezentowała Komisja Zakładowa w 
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listopadzie 1981 roku. Walne Zebranie 
Delegatów, które odbyło się dnia 28.11.1981 
Roku wysłuchało sprawozdania za cały rok i 
przybliżone działanie na najbliższy okres. Jak 
łatwo zauważyć największy nacisk położony 
został na działalność kulturalno oświatową, 
co charakteryzowało tamten okres 
działalności związków zawodowych. 
Oczywiście były tez działania zmierzające do 
poprawy warunków pracy w 
przedsiębiorstwie, lecz te działania były 
prewencyjne, bezpośrednio oddziaływujące 
na Dyrekcję, bez określonego 
harmonogramu. Cofając się  wstecz, dnia 3 
kwietnia 1981 roku ukazuje się po raz 
pierwszy oficjalne pismo wolnych związków 
zawodowych „Tygodnik Solidarność”.  
Staje się ono kopalnią wiadomości i rzetelnej 
informacji struktur związkowych.  
Jest też materiałem do pracy dla naszej 
Komisji Zakładowej, która wykorzystuje 
wiedzę i informacje zawarte w tej gazecie. 
Ciekawą formą zamieszczaną na ostatniej 
stronie jest kolumna nazwana, „Czego 
oczekujesz od NSZZ Solidarność, Czego 
oczekujesz od Tygodnika Solidarność”. 
Dzięki uprzejmości Marka Wytrykowskiego 
wzbogaciliśmy się o trzy pierwsze wydania 
Tygodnika. W dniach 5-10 październik 1981 
roku odbywa się pierwsza tura Krajowego 
Zjazdu NSZZ „Solidarność”. Pośród 
dokumentów i uchwał pojawia się depesza 
do Papieża Jana Pawła II.  
Rzutowała ona na całą wizję NSZZ 
„Solidarność” i działania naszej Komisji 
Zakładowej. Przygotowując się do WZD 
Komisja Zakładowa postanowiła podkreślić 
rocznice 130-lecia istnienia firmy Wedel. 
Szczególnie ważne było to w momencie 
przelewającej się po Polsce fali akcji 
protestacyjnych i strajków.  
Dotarłem do pełnego dokumentu 
sprawozdania, które w imieniu Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” na 
Sprawozdawczym Zebraniu Delegatów 
przedstawił Przewodniczący Sławomir 
Wyczański.  
 
W najbliższych numerach przedstawię pełen 
dokument w niezmienionej formie, natomiast 
pragnę teraz przybliżyć okres, w którym 
odbywał się zjazd w Wedlu. Ogólna sytuacja 
w kraju wymogła w pewnym momencie 
działania Komisji Zakładowej i włączenie się 

w prace w Regionie. W dniach 3-4 XI 1981 
roku obradowała Komisja Krajowa, która 
zobowiązała prezydium do podjęcia rozmów 
w celu osiągnięcia porozumienia 
narodowego. W dyskusji, która się wtedy 
wywiązała zaczęto krytykować Lecha Wałęsę 
za zbyt samowolne postępowanie.  
Podjęto wtedy Uchwały, które miały pomóc 
narodowi w jego najbardziej żywotnych 
interesach, miedzy innymi o powołaniu 
Społecznej Rady Gospodarki Narodowej, 
ustaleniu kierunków reformy gospodarczej, 
porozumienia z rolniczą „S” w sprawie 
wyżywienia narodu, przyznanie związkowi 
dostępu do środków masowego przekazu, 
reformy wymiaru sprawiedliwości i aparatu 
ścigania oraz uzgodnienia ustawy o radach 
narodowych i samorządzie terytorialnym.  
Na rozwiązanie tych problemów dano 
Rządowi i Prezydium Komisji Krajowej trzy 
miesiące czasu. W momencie niedotrzymania 
terminu Komisja Krajowa miała zwrócić się 
do członków Solidarności o podjęcie działań 
protestacyjnych ze strajkiem generalnym 
włącznie. 
W dniach 27-28 XI 1981 roku, ( czyli w 
terminie Zebrania Delegatów w Wedlu) na 
plenum KC PZPR – Jaruzelski ostro 
zaatakował „Solidarność” i zapowiedział 
postawienie na porządku dziennym Sejmu 
projektu ustawy O nadzwyczajnych środkach 
działania w interesie ochrony obywateli i 
państwa.  
Była to pierwsza zapowiedź zbliżającego się 
nieszczęścia, tym bardziej, że w samej 
Warszawie sytuacja stała się bardzo napięta. 
Dnia 29 XI została rozwiązana Wyższa 
Oficerska Szkoła Pożarnictwa, a jej gmach 
otoczyły uzbrojone oddziały ZOMO.  
Było to skutkiem ogłoszonego w dniu 25 XI 
strajku okupacyjnego a związanego z 
podporządkowaniem uczelni pod struktury 
MSW.  
Jak łatwo zauważyć Zebranie Delegatów 
NSZZ „Solidarność” w ZPC „22 Lipca” i 
„Syrena” w Warszawie odbywało się w 
momencie ważnych dla Polski rozstrzygnięć, 
Ale o tym w następnym numerze Infosa. 
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ZMIANY W PRAWIE PRACY 
 
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność” pozytywnie zaopiniowało 
rządowy projekt w Kodeksie Pracy. 
 
Przygotowana przez rząd nowela dotyczy 
usunięcia zapisu, zmuszającego 
pracowników do odpracowania w wolne 
soboty drugiego i kolejnych dni wolnych w 
przypadku, gdy w tygodniu roboczym 
wypada więcej niż jedno święto.  
Taka sytuacja była w maju i potencjalnie 
mogłaby się zdarzyć w grudniu tego roku. 
Ustawa ma przywrócić poprzedni stan 
prawny, zgodnie z deklaracją Premiera 
Kazimierza Marcinkiewicza złożoną jeszcze w 
marcu, podczas spotkania z 
przedstawicielami Solidarności. 
 
Pozytywnie zaopiniowano tez projekt ustawy 
Ministra Gospodarki o Polskiej Agencji 
Handlu i Inwestycji oraz Ministra Rozwoju 
Regionalnego o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju. Nie zgłoszono uwag do 
projektów rozporządzeń: Rady Ministrów w 
sprawie programów regionalnych i projektów 
lokalnych oraz Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej w sprawie szczegółowych zasad 
udzielania urlopu wypoczynkowego. 
 
Prezydium Komisji Krajowej oceniło także 
sprawozdanie z wykonania zadań Zespołu 
Ekspertów Medycyny Pracy do spraw 
Zweryfikowania Wykazu Rodzajów Prac w 
Szczególnych Warunkach i Wykazu Prac o 
Szczególnym Charakterze, szczegółowo 
weryfikując i akceptując jedynie te obszary, 
które zdaniem związku – powinny stać się 
podstawą dalszych prac nad projektem 
ustawy o emeryturach pomostowych. 
 
W trakcie posiedzenia członkowie prezydium 
spotkali się z Senatorem Piotrem 
Andrzejewskim, reprezentującym Komisję 
Krajową NSZZ „Solidarność”, jako 
przedstawiciel społeczny w procesie o 
sprawstwo kierownicze wydarzeń Grudnia 
1970 roku. Rozmowa dotyczyła przebiegu 
procesu oraz możliwych scenariuszy 
rozwojowych.  

 

Dyskryminacja w pracy i nie tylko 

Samo zatrudnienie jest formą 
dyskryminacji w stosunkach pracy.  
 
Nad zjawiskiem dyskryminacji zastanawiali się 
uczestnicy konferencji zorganizowanej przez 
Gdańskie Seminarium Duchowne.  
Podczas spotkania podejmowano tematy 
dyskryminacji ludzi pracy, osób starszych, kobiet, 
mniejszości narodowych. Zdaniem prof. Aurelii 
Polańskiej degradacja pracy ludzkiej to cena, jaką 
płacimy za rozwój gospodarczy. Coraz bardziej 
widoczna staje się dyskryminacja ludzi starszych, 
która przejawia się w systemie zabezpieczeń 
społecznych, w wypychaniu ich z rynku pracy. 
Dochodzi również do tego, że uzależnia się leczenie 
od wieku pacjentów i odmawia się ludziom 
starszym dostępu do specjalistycznych procedur 
medycznych.  
Dr Magdalena Chrząstowska starała się 
odpowiedzieć na pytanie, czy kobiety w Polsce są 
dyskryminowane. Przytoczyła wyniki badań opinii 
publicznej, z których wynika, że nie ma 
społecznego przekonania, że kobiety są 
dyskryminowane. Z różnych danych, zacytowanych 
przez dr Chrząstowską wynika jednak, że sytuacja 
kobiet i mężczyzn na rynku pracy jest różna. 
Kobiety zarabiają 83 proc. średniego 
wynagrodzenia, stanowią większość bezrobotnych 
(52 proc.), co gorsza trudniej im wrócić na rynek 
pracy. W sektorach sfeminizowanych zarobki są 
niższe, niż tych, gdzie większość pracujących 
stanowią mężczyźni.  
Janusz Śniadek, zwrócił uwagę uczestników na 
dyskryminację związków zawodowych. - Zagrożenie 
przy zakładaniu związku zawodowego jest takie 
samo jak w stanie wojennych - powiedział. Jego 
zdaniem pewną formą dyskryminacji pracowników 
jest zmuszanie do samo zatrudnienia i 
rezygnowania z praw przynależnych ludziom pracy. 
- Tłumaczy się nam, że uelastycznienie prawa 
pracy doprowadzi do rozwoju gospodarczego. 
Jesteśmy w czołówce światowej, jeśli chodzi o 
jednoosobowe firmy a boomu gospodarczego nie 
ma - powiedział szef "S". Dodał również, że przez 
40 lat wmawiano pracownikom, że muszą się 
poświęcić w imię jakiejś idei. - Dzisiaj wmawia się 
nam, że w imię gospodarczego rozwoju mamy 
poświęcić godność pracowników - powiedział 
Śniadek. 
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X MIĘDZYNARODOWA 
SPARTAKIADA PRZEMYSŁU 

SPOŻYWCZEGO 
W dniach 29.04 – 02.05.2006 w Wilkasach koło 
Giżycka odbyła się Jubileuszowa X Spartakiada, 
która zgromadziła ponad 800 uczestników. 
Zaplanowanych zostało 12 konkurencji sportowych. 
Ekipa pracowników Cadbury Wedel liczyła w tym 
roku rekordową liczbę 52 uczestników, (43 
otrzymało dopłatę w wysokości 100 zł z Funduszu 
Świadczeń Socjalnych). Fundatorami nagród w 
dyscyplinach byli uczestnicy z poszczególnych 
zakładów pracy, oraz sponsorzy.  
 

 
 
Dzięki uprzejmości Pani Marleny 
Sobierajskiej – Dyrektorowi Personalnemu, 
Cadbury Wedel Sp. z o.o. było fundatorem 
koszy słodyczy i okolicznościowego tortu w 
dyscyplinie Przeciągania Liny im. Andrzeja 
Kamińskiego. Komisja Zakładowa NSZZ 
„Solidarność” była fundatorem pucharów  
i dyplomów związanych z tą konkurencją. 
Nasi zawodnicy zostali zgłoszeni do 
następujących dyscyplin sportowych:  
piłka nożna, piłka siatkowa kobiet, piłka 
siatkowa mężczyzn, przeciąganie liny 
mężczyzn, przeciąganie liny kobiet, rzut 
lotką, trójbój kobiet, wyścigi kajakowe, rzut 
do kosza, podnoszenie ciężarka. 
Spartakiadę otworzył Przewodniczący 
Sekretariatu Przemysłu Spożywczego 
Mirosław Nowicki, witając drużyny z 38 
zakładów pracy i ekipy z Litwy oraz Bułgarii. 
Odegrane zostały hymny państwowe i po 
odprawie zawodnicy stawili się na boiska 
sportowe zgodnie z rozlosowanym wcześniej 
harmonogramem.  

 
 
Pierwsze do boju w całej Spartakiadzie 
wystartowały nasze Panie w siatkówce, które 
zajęły 8 miejsce stawce 12 ekip tej 
dyscypliny. W pół godziny po nich pierwsze 
starcie w siatkówce rozpoczęli mężczyźni. 
Ostatecznie 9 miejsce na 16 startujących 
ekip. 
 

 
 
Z niepokojem wszyscy patrzyli na wzburzone 
Jezioro Niegocin gdzie rozegrane miały 
zostać eliminacje wyścigów kajakowych w 
dwu osobowych osadach. Niestety ta 
dyscyplina ze względu na bezpieczeństwo 
uczestników  
z powodu niesprzyjających warunków na 
jeziorze, nie odbyła się w tegorocznej 
imprezie. 
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Swoje mecze grupowe rozegrali nasi 
piłkarze, którzy po zaciętym boju ostatecznie 
zajęli 14 miejsce na 20 zgłoszonych ekip 
sportowych.  
Pierwszy dzień zaczął się niezbyt ciekawie 
dla naszej ekipy, najważniejsze, że dopisała 
pogoda i pełni wiary czekaliśmy na drugi 
dzień rozgrywek, szczególnie, że dochodziły 
nas wspaniałe wieści z eliminacji naszych 
tenisistów stołowych, którzy przed obiadem i 
kolacja rozgrywali potyczki grupowe. 
Wieczorne ognisko poprawiło nastroje naszej 
ekipy i z ufnością patrzyliśmy na dzień 
następny gdzie rozegrane miały zostać 
dyscypliny, na które najbardziej liczyliśmy 
jako zespół. Poniedziałek 1 Maja powitał nas 
słoneczną pogodą. Do swojej konkurencji 
przystąpiły Panie w przeciąganiu liny.  
 

   
 
Niestety 7 miejsce nie pozwoliło na zdobycie 
choćby pamiątkowego dyplomu, ale jak to 
się mówi pierwsze koty za płoty, nowa 
dyscyplina i niezły wynik. Mocna obsada w 
podnoszeniu ciężarka uplasowała naszego 
zawodnika na pozycji 15 pośród ponad 25 
uczestników. Cały czas trwały rozgrywki w 
tenisie stołowym, gdzie na placu boju zostały 
dwie pary wśród mężczyzn i kobiet. Cały 
zespół Cadbury Wedel dopingował naszą 
Koleżankę Teresę Janczewską, która 
awansowała do finału wśród kobiet. 
Finały miały się odbyć po obiedzie tak jak 
ostatnia z dyscyplin zespołowych, 
przeciąganie liny mężczyzn im. Andrzeja 
Kamińskiego. Do turnieju przeciągania liny 
zgłoszonych zostało 20 zespołów, które 
rozstawione zostały w czterech grupach.  
Walczyło się do dwóch wygranych 
przeciągnięć. Jeszcze nigdy nie uczestniczyło 
w tej dyscyplinie tyle zespołów. Drużyny 
pięcioosobowe przygotowywały się do walki. 

Błędem naszej ekipy było przeliczanie 
kilogramów zespołu, z tym nastawieniem 
niestety nie zaszliśmy za wysoko. Jak się 
okazuje byliśmy najlżejszą drużyną tego 
turnieju o łącznej masie 430 kg, zwycięzcy z 
firmy Masterfoods to masa 590 kg. 
Porażka w turnieju, na który najbardziej 
liczyliśmy i 9 miejsce. Satysfakcja tylko z 
powodu, że to nasza konkurencja i będziemy 
wręczać nagrody najlepszym siłaczom. 
  

  
 
Swoje siły w kibicowaniu przenieśliśmy na 
turniej tenisa stołowego, gdzie nasza 
Koleżanka po wyrównanej walce zdobyła  
2 miejsce w tej dyscyplinie sportowej.  
 

 
 
Wieczorem odbyło się rozdanie nagród i tutaj 
zaskoczenie, którego się nie spodziewaliśmy. 
Zostaliśmy jako drużyna uhonorowani 
dyplomem i statuetką za postawę Fair Play 
dla najlepiej zorganizowanego zespołu, 
najlepiej dopingującego podczas całej 
spartakiady oraz dla drużyny, która potrafi 
się bawić do końca, mimo niepowodzeń na 
boiskach sportowych. 
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NOWA SEKCJA 
 

Kontynuujemy temat zaznaczony 
symbolicznie w poprzednim numerze 
gazetki. Decyzją WZD Sekcji Krajowej 
Przemysłu Cukierniczego i WZD Sekcji 
Krajowej Piekarzy, Młynarzy i Ciastkarzy, 
które odbyło się w październiku zeszłego 
roku w Muszynie, doszło do porozumienia i 
powołania nowej struktury, która przyjmie 
nazwę Sekcja Krajowa Przemysłu 
Cukierniczego, Młynarskiego i Piekarniczego 
NSZZ „Solidarność”. Zamknięcie tematu i 
przyjęcie regulaminów działalności nastąpiło 
dnia 11 maja 2006 roku w Radzikowie koło 
Błonia. Naszą Komisję Zakładową 
reprezentowało siedmiu delegatów, z pośród 
48 uprawnionych do głosowania.  
W wyniku przeprowadzonych wyborów, 
delegaci wybrali władzę wykonawczą sekcji i 
władzę kontrolna, oraz delegatów na 
Kongres Sekretariatu Przemysłu 
Spożywczego NSZZ „Solidarność”. 
 
Przewodniczącym Sekcji na kadencję 2006-
2010 wybrany został DARIUSZ SKOREK – 
Cadbury Wedel. Utworzona została Rada 
Sekcji w składzie:  
Trzech wiceprzewodniczących – JERZY 
DZIOBEK z Lajkonik Snack, WALDEMAR 
SOBKOWICZ z S.P.C. Warszawa, oraz 
ZBIGNIEW KARNAŚ z Polskich Młynów. 
Sekretarzem został MAREK 
WYTRYKOWSKI z Cadbury Wedel, 
natomiast Skarbnikiem – GRZEGORZ 
SZUMER z Masterfoods. Skład Prezydium 
Sekcji uzupełnili PIOTR SZKUDLAREK z 
Neotransu i SEBASTIAN DOMŻALSKI z 
Schulstad. Oprócz tego radę Sekcji tworzą: 
FRANCISZEK DAWIDZIUK z Podlaskich 
Zakładów Zbożowych, ZBIGNIEW FOGT – 
Fawor, LESZEK KAPCZYŃSKI – Lu, 
WIESŁAW KWIECIEŃ – Wawel, 
SŁAWOMIR PAZIEWSKI – Frito Lay,  
KAZIMIERZ POCIECHA – Odra, PIOTR 
STUGLIK – Skawa, JACEK WAWRZYNIAK 
– Kraft, WŁODZIMIERZ KRĄKOWSKI – 
Jutrzenka. 
 
WZD Sekcji wybrało także Komisję 
Rewizyjną w celu kontrolowania działań Rady 
w składzie:  
Przewodniczący – RYSZARD MADEJ z 
Lajkonik Snack, Wiceprzewodniczący - 

ARTUR KRASIŃSKI – Masterfoods, 
KRZYSZTOF BORCZYK – Cadbury Wedel, 
ANDRZEJ KOWALIK – Polskie Młyny, 
HANNA LENSKA – Jutrzenka. 

 
Głównym zamierzeniem działania Sekcji jest 
definiowanie problemów występujących w 
naszym sektorze produkcyjnym – w 
pierwszych słowach i wystąpieniu przedstawił 
DARIUSZ SKOREK, nowo wybrany 
Przewodniczący - stanowiska zagrożenia są 
podobne we wszystkich zakładach naszego 
sektora. Podobna problematyka, ułatwią 
rozwiązywanie sytuacji, z którymi nie jest w 
stanie poradzić sobie jedna organizacja, a 
podpowiedzi i rozwiązania zastosowane u 
jednego z pracodawców można użyć jako 
szablonu dla innych. Takie zdefiniowane 
przeciwności powinny wzmocnić sekcję. 
Dlatego apeluję do członków Rady, aby 
stworzyć bazę danych, bazę problemów, 
która będzie narzędziem w rozmowach z 
Pracodawcą. Słabością naszych organizacji 
jest odbieranie innych jako konkurencji, nic 
bardziej mylnego, jako członkowie NSZZ 
„Solidarność” musimy zmobilizować siły i 
przeciwstawić się coraz bardziej 
absurdalnym zapędom Pracodawców.  
Na rynku stanowimy konkurencję, jako 
związkowcy musimy tworzyć monolit i 
wykorzystać struktury związkowe do 
przekazywania informacji, które zostaną 
wykorzystane do umocnienia związku i 
pracowników, których reprezentujemy, a nie 
do walki konkurujących zakładów na rynku 
Polskim. 
Jednym z pomysłów zaproponowanych przez 
Przewodniczącego, było powołanie zespołu 
Społecznych Inspektorów Pracy, którzy 
posiadają najwięcej zdefiniowanych zagrożeń 
występujących w sektorze.  
WZD przyjęło Uchwałę o uruchomieniu 
wszelkiej prawnej pomocy i nacisków w celu 
przywrócenia do pracy Dariusza Skrzypaczka 
z Jutrzenki. 
 
Po WZD Spotkała się Rada Sekcji, która 
ustaliła pierwsze spotkanie na dzień 7 lipca. 
Tak odległy termin wiązał się z trwającymi w 
związku „Solidarność” wyborami wszystkich 
szczebli. 
 
 
 
 



 

Nr 02 (32)  Czerwiec 2006        www.solidarnosc311.webpark.pl 
  

ZAPOBIEGAĆ STRESOWI 
 
Główna Inspekcja Pracy realizuje program 
„Problem – stres w pracy”, który jest 
prowadzony na terenie całego kraju od 
kwietnia do grudnia br. 
Omówiono zagadnienia obciążenia 
psychicznego jako przyczynę wypadków przy 
pracy. Okazało się, że nagłe zachorowania 
stanowią 20% takich przyczyn, zmęczenie 
20%, a zdenerwowanie około 10%. Badania 
wykazały, że na stres w pracy narażonych 
jest 24-40% pracowników. 
Źródłem chronicznego stresu mogą być 
następujące warunki pracy: 

 Przeciążenie pracą, (gdy jest jej 
zbyt dużo, jest zbyt trudna do 
wykonania w zadanym czasie, 
pracuje się w nadgodzinach, zbyt 
wysokie tempo pracy) 

 Niedociążenie pracy, (gdy praca jest 
prosta i monotonna, nie angażuje 
umiejętności i wiedzy pracownika, 
nie wykorzystuje jego umiejętności) 

 Niejednoznaczność roli, (gdy 
obowiązki pracownika są nie 
określone, pracownik nie wie, co, 
kiedy, lub, w jaki sposób powinien 
wykonać) 

 Konflikt roli, (gdy pracownik staje 
przed sprzecznymi wymaganiami 
wobec przełożonego i klienta lub 
wzajemnie wykluczającymi się 
poleceniami służbowymi) 

 Brak kontroli pracownika nad jego 
pracą, (gdy decyzje dotyczące 
sposobu, tempa i przerw w pracy są 
podejmowane bez udziału 
pracownika, który jest wyłącznie 
trybikiem w maszynie) 

 Brak wsparcia i pomocy ze strony 
współpracowników i przełożonych, 
brak materiałów i narzędzi 
potrzebnych do pracy 

 Złe fizyczne warunki pracy 
niedostateczne oświetlenie, hałas, 
zbyt wysoka lub niska 

      temperatura, zapylenie,      
      zanieczyszczenie powietrza) 
 

 
 

W JAKIM TERMINIE TRZEBA 
UDZIELIĆ CZASU WOLNEGO ZA 
GODZINY NADLICZBOWE. 
 

Czas wolny w zamian za pracę w 
godzinach nadliczbowych musi być 
udzielony w okresie rozliczeniowym, w 
którym wystąpiły godziny nadliczbowe 
(w naszym przypadku 4 miesięczny okres 
rozliczeniowy), a na wniosek pracownika 
także poza okresem rozliczeniowym. Jest 
to bardzo ważna kwestia, gdy czas za 
godziny nadliczbowe jest przyznawany 
na wniosek pracownika, może on być 
udzielony do końca okresu, a także po 
jego upływie. Praca w godzinach 
nadliczbowych zamiast ekwiwalentem 
pieniężnym, może być rekompensowana 
czasem wolnym. Jeżeli praca w 
godzinach nadliczbowych ma zostać 
zrekompensowana w formie pieniężnej, 
pracodawca powinien rozliczyć godziny 
wynikające z przekroczenia dobowej 
normy czasu pracy wraz z upływem 
miesiąca, którego dotyczyły. Jeżeli 
zamiast ekwiwalentu pieniężnego 
przyjęta została forma odbioru godzin, 
ma obowiązek zrobić to do końca okresu 
rozliczeniowego. Wynika z tego jedna 
podstawowa kwestia, że w przypadku 
godzin nadliczbowych wynikających z 
przekroczenia normy dobowej, jeśli 
pracodawca nie ma zamiaru z własnej 
inicjatywy dokonać rekonpensaty w 
formie czasu wolnego i nie ma w tym 
zakresie wniosku pracownika, powinien 
wraz z upływem miesiąca wypłacić 
dodatek z tytułu pracy w godzinach 
nadliczbowych. W przypadku godzin 
nadliczbowych wynikających z 
przekroczenia normy średnio 
tygodniowej, jeśli pracodawca nie odda 
za nie czasu wolnego i pracownik nie 
złożył wniosku w tym zakresie, należy z 
końcem okresu rozliczeniowego dokonać 
wypłaty dodatku z tytułu pracy w 
godzinach nadliczbowych. 


