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Święto Niepodległości w Szczecinie
11 listopada, przedstawiciele władz wojewódzkich i 
miejskich, parlamentarzyści, służby mundurowe i miesz-
kańcy Szczecina uczcili 104. rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości pod popiersiem marszałka Józefa 
Piłsudskiego. Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Pomo-
rza Zachodniego reprezentowali wiceprzewodniczący: 
Grażyna Balicka i Dariusz Mądraszewski.
W swoich przemówieniach zarówno wojewoda Zbi-
gniew Bogucki, jak i Renata Łażewska – przewodnicząca 
Rady Miasta, podkreślali potrzebę łączenia się ponad 
politycznymi podziałami dla dobra Polski. Dziękowali też 
mieszkańcom miasta za ich wielkie serce okazane ucie-
kającym przed wojną ukraińskim uchodźcom.
- Jak mówił Józef Piłsudski: „Polacy chcą niepodległości, 
ale chcieliby aby kosztowała ona dwa grosze i dwie kro-
ple krwi». Dzisiaj przyszedł ten trudny czas. Czas próby, 
czas przełomu, bo kiedy jeszcze rok temu spotykaliśmy 
się tutaj, to patrzyliśmy na to, co się dzieje na polsko-
-białoruskiej granicy, kiedy polscy żołnierze i funkcjona-
riusze straży granicznej, polskiej policji, straży pożarnej 
i innych służb mundurowych bronili polskich słupów. 
A potem przyszedł 24 lutego i ta bestialska, brutalna i 
zbrodnicza napaść Rosji na Ukrainę. Nasz naród wykazał 
ogromną solidarność z narodem ukraińskim. Pamiętaj-
my, że niepodległość kosztuje – także wyrzeczenia, infla-
cję, wiele innych spraw, które dotykają nas wszystkich. 
Musimy ten koszt ponieść, żeby za rok, dwa i za sto lat 
spotykać się i mówić, że jesteśmy dumnym niepodle-
głym narodem – mówił Bogucki. Swoje wystąpienie 

wojewoda zakończył kolejnym cytatem z marszałka Pił-
sudskiego: „w czasie kryzysów strzeżcie się agentury”. 
Renata Łażewska, przewodnicząca Rady Miasta Szcze-
cin, rozpoczynając swoje przemówienie od wiersza 
noblistki – Wisławy Szymborskiej, mówiła w kolejnych 
zdaniach o konieczności skupienia się na nowoczesnej 
szkole, właściwym wychowaniu dzieci i młodzieży i 
ogromnej roli nauczycieli. Dodawała:  - Na przykładzie 
Ukrainy widzimy, że wolność nie jest dana raz na za-
wsze. Nieustannie trzeba ją pielęgnować i przeciwsta-
wiać się wszystkim próbom jej ograniczenia. Jedynie 
bezkompromisowe przestrzeganie prawa, wyraźny trój-
podział władzy, silny, bogaty i niezależny samorząd oraz 
bezwzględny szacunek dla wolności jednostek stwarza 
warunki i potencjał do budowy nowoczesnego państwa 
dobrobytu. 
Po przemówieniach oficjeli, biskup Henryk Wejman i 
ojciec Paweł Stefanowski, proboszcz prawosławnej  pa-
rafii pw. św. Mikołaja w Szczecinie, odmówili wspólnie 
modlitwę. Uroczystość zakończyły kolejne punkty woj-
skowego ceremoniału: apel poległych, salwa honorowa 
i defilada.
Warto dodać, że obchody pod pomnikiem Józefa Pił-
sudskiego były ostatnim punktem świętowania rocznicy 
odzyskania niepodległości. Dzień rozpoczęła msza świę-
ta w katedrze, prowadzona przez arcybiskupa Andrzeja 
Dzięgę. Następnie, na Wałach Chrobrego odbyły się 
wojewódzkie uroczystości z okazji Święta Niepodległo-
ści. Ulicami miasta przeszedł również marsz.
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W obronie szkoły w Połukniu
W dniach 1-4 października, delegacja NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego przebywała na Litwie 
w związku z sytuacją polskiego Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu. Działalność tej 
szkoły jest obecnie utrudniana przez lokalne litewskie władze.

Zgodnie z decyzją litewskiego 
Ministerstwa Edukacji, do 2024 roku 
klasy w szkołach liczyć mają po 21 
uczniów. Polskie placówki mają ten 
okres wydłużony do 2026 roku. Przez 
najbliższe cztery lata, obowiązuje 
okres przejściowy, podczas którego 
liczba uczniów w klasie może wy-
nosić 12. W Połukniu obowiązywała 
dotychczas zgoda ministra edukacji 
Litwy na wspólny plan pomiędzy 
polskim gimnazjum i sąsiadującym 
z nim litewskim, zapewniające do-
stosowanie się do norm liczebności 
i zapewniające spokojne funkcjo-
nowanie obu placówkom. Niestety, 
od czasu wyborów i objęcia urzędu 
przez obecnego mera samorządu 
trockiego, sytuacja się zaogniła.   

We wrześniu br., już po rozpoczę-
ciu roku szkolnego, dyrekcja Gim-
nazjum w Połukniu poinformowana 
została przez mera o likwidacji klas 
III i IV z powodu zbyt małej liczby 
uczniów  oraz o przypisaniu uczniów 
z Połuknia do polskiej szkoły w od-
dalonym o 30 kilometrów Landwaro-
wie. Co więcej, mimo wizyty premie-
ra Mateusza Morawieckiego z częścią 

rządu i przyjętych na szczeblu rzą-
dowym uzgodnień, decyzje mera nie 
zostały cofnięte. Ta sytuacja wśród 
polskiej społeczności rodzi poważ-
ne obawy, że władze litewskie dążą 
do zmniejszenia rangi gimnazjum w 
Połukniu do szkoły filialnej, a w kon-
sekwencji  - do jego całkowitej likwi-
dacji, przejęcia i lituanizacji naszych 
rodaków (po przejęciu przez Litwę 
polskich szkół, nauka języka pol-
skiego traktowana byłaby jako nauka 

języka obcego, a polscy uczniowie 
otrzymywaliby świadectwa ukończe-
nia litewskich szkół).

W poniedziałek, 3 października, 
delegacja z Pomorza Zachodniego 
spotkała się z wójt Połuknia Jolan-
tą Gardziuliene i Jolantą Rainską 
– przewodniczącą Komitetu Rodzi-
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cielskiego w gimnazjum w Połukniu. 
Strona polska poprosiła o pomoc w 
znalezieniu porozumienia, które po-
może ocalić placówkę. Członkowie 
delegacji przypomnieli, że patron 
szkoły – Longin Komołowski był ich 
przyjacielem i członkiem NSZZ „So-
lidarność”, zadeklarowali również, iż 
dołożą wszelkich starań, by zapobiec 
likwidacji gimnazjum. Pani wójt po-
informowała, że robi, co może, by 
uratować gimnazjum w Połukniu, ale 
nie ma wsparcia we władzach wyż-
szego rzędu.

W gimnazjum w Połukniu, na 
związkowców z Pomorza Zachodnie-

go czekał program artystyczny, przy-
gotowany przez uczniów. Później 
odbyło się spotkanie z nauczyciela-
mi, polskimi radnymi oraz konsul 
Irminą Szmalec, poświęcone sytuacji 
szkoły i możliwościom jej ocalenia.

Pani konsul towarzyszyła delega-
cji także następnego dnia, podczas 
spotkania z merem samorządu re-
jonu trockiego Andriusem Satevi-
ciusem. Związkowcy wyrazili swoje 
niezadowolenie z powodu jego dzia-
łań, zmierzających do zamknięcia 
polskiego gimnazjum. Mer bronił 
się, twierdząc, że wykonuje jedynie 
polecenia rządu. Członkowie dele-

gacji przypomnieli Sateviciusowi o 
udzielonej przez litewskie minister-
stwo edukacji zgodzie na wspólny 
plan zajęć dla polskiego gimnazjum 
i sąsiadującego z nim gimnazjum li-
tewskiego. Mer jednak stwierdził, że 
na wspólny plan nie zgodził się dy-
rektor litewskiego gimnazjum, gdyż 
jego klasy mają pełną obsadę (fak-
tycznie, jednego brakującego Litwi-
nom ucznia ściągnięto do Połuknia 

z oddalonego o kilkadziesiąt kilome-
trów Grzegorzewa). Polska delegacja 
przypomniała, że wymóg liczebno-
ści ma zacząć obowiązywać od 2026 
roku i nie powinno się oczekiwać 
jego spełnienia cztery lata wcześniej. 
Ponieważ trocki mer nie wykazywał 
chęci kompromisu, związkowcy zło-
żyli petycję, domagającą się cofnięcia 
decyzji o likwidacji III i IV klasy w 
gimnazjum w Połukniu, przywró-
cenia do pracy nauczycieli w tych 
dwóch klasach oraz o przywrócenia 
do rejestru szkoły w Polukniu skre-
ślonych z niego uczniów. 

Po powrocie do Szczecina, Za-
rząd Regionu wystosował pismo do 
premiera Mateusza Morawieckiego, 
prosząc o interwencję na najwyż-
szym państwowym szczeblu w obro-
nie szkoły w Połukniu.
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Dziewięć projektów 
Stowarzyszenia

Stowarzyszenie „Solidarni Razem”, pod opieką merytoryczną Instytutu Kształcenia Ustawicznego w 
Szczecinie oraz przy wsparciu Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego, w 2022 
roku zrealizowało dziewięć projektów. 

Pierwszy projekt pt. „Organizacja 
i prowadzenie nauki podstaw języka 
polskiego dla dzieci i osób dorosłych w 
grupach zorganizowanych na Pomorzu 
Zachodnim” zrealizowany w tym roku, 
dotyczył pomocy osobom, które ucie-
kły z terenu Ukrainy w wyniku działań 
wojennych i zamieszkały w Polsce. 
Stowarzyszenie zorganizowało lekcje 
języka polskiego, aby uchodźcy oraz 
uchodźczynie mogli się odnaleźć w 
polskiej przestrzeni publicznej. W zaję-
ciach uczestniczyło 300 osób z Ukrainy, 
głównie to kobiety z małoletnimi dzieć-
mi. Projekt sfinansowano ze środków 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 
a nadzór merytoryczny sprawował 
Instytut Kształcenia Ustawicznego w 
Szczecinie. 

Do kolejnych projektów, które udało 
się zrealizować należą: „Polskie Waka-
cje 2022” i „Polonijne Wakacje 2022”. 
Projekty były finansowane ze środków 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w 
ramach konkursu Polonia i Polacy za 
Granicą 2022. „Polskie Wakacje 2022” 
były projektem realizowanym dla pięć-
dziesięciorga uczniów ze szkół polskich 
z rejonu trockiego na Litwie, w tym dla 
Gimnazjum im. Longina Komołowskie-

go w Połukniu. W ramach działań pro-
jektowych uczestnicy zwiedzili Szczecin 
m. in. Stare Miasto, katedrę, Muzeum 
Narodowe, Zamek Książąt Pomorskich. 
Odbyli również wycieczki edukacyjne 
i rekreacyjno-sportowe po Pomorzu 
Zachodnim m.in. do Łukęcina oraz 
ogrodu dendrologicznego w Przelewi-
cach. W siedzibie NSZZ „Solidarność” 
Pomorza Zachodniego w Szczecinie 
odbyły się zajęcia z języka polskiego, 
historii i kultury polskiej. Miały one za 
zadanie przybliżyć młodym Polakom 
z Wileńszczyzny losy i historię Pomo-
rza Zachodniego. Młodzież i dzieci 
uczestniczące w projekcie brały udział 
we mszy świętej oraz spotkały się z 
Jego Ekscelencją Księdzem Biskupem 
Seniorem – Marianem Kruszyłowiczem 
na prywatnej audiencji. Uczniowie oraz 
uczennice zostali również zaproszeni 
na spotkanie z wojewodą zachodnio-
pomorskim – Zbigniewem Boguckim. 
W siedzibie Instytutu Pamięci Naro-
dowej zostały zorganizowane zajęcia, 
które uświetnił swoją obecnością jeden 
z ostatnich żyjących żołnierzy AK – 
Okręg Wileński na terenie Szczecina. O 
czasach „Solidarności” i jej misji opo-
wiadał przewodniczący NSZZ „Soli-

darność” Pomorza Zachodniego – Mie-
czysław Jurek oraz Zofia Komołowska 
– wdowa po wicepremierze Longinie 
Komołowskim. 

Drugim projektem zrealizowanym 
przez Stowarzyszenie „Solidarni Ra-
zem” były „Polonijne Wakacje 2022” 
dla młodzieży z Argentyny i Australii. 
Projekt był skierowany przede wszyst-
kim do osób zrzeszonych w Związku 
Harcerstwa Polskiego w Argentynie 
oraz Australii. Uczestnicy zwiedzili 
Warszawę, Kraków oraz odbyli liczne 
spotkania m. in. w Kancelarii Pre-
zesa rady Ministrów. Spotkali się z 
pełnomocnikiem rządu ds. Polonii 
oraz ministrem edukacji narodowej, 
Przemysławem Czarnkiem. Dla więk-
szości uczestników obu projektów był 
to pierwszy przyjazd do Polski. Polska 
była dla nich krajem, o którym opo-
wiadali im rodzice i dziadkowie, a w 
tym roku mogli sami poznać ojczyznę 
swoich przodków, a w szczególno-
ści kulturę i historię. Właśnie ten cel 
przyświecał zajęciom realizowanym 
w trakcie działań projektowych. Nad-
zór merytoryczny sprawował Instytut 
Kształcenia Ustawicznego w Szczecinie. 
Projekty były finansowane ze środków 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w 
ramach konkursu Polonia i Polacy za 
Granicą 2022.  

Dzięki wsparciu finansowemu ze 
strony Fundacji PZU, Stowarzyszenie 
„Solidarni Razem” zorganizowało w 
tym roku kolejną edycję kursów języka 
polskiego dla uchodźców z Ukrainy. 

Bardzo ważnym projektem reali-
zowanym przez Stowarzyszenie jest 
„Cyfra Senior Plus 2022” (projekt 
współfinasowany w ramach programu 
wieloletniego na rzecz Osób Starszych 
„Aktywni+” na lata 2021-2025, Edycja 
2022). Projekt skierowany jest do se-
niorów i osób wykluczonych cyfrowo 
z terenu Szczecina oraz Goleniowa, 
Polic, Kołbaskowa, Dobrej, Nowogardu, 
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Gryfina, Stargardu. Obejmuje działania 
na rzecz zwiększenia umiejętności po-
sługiwania się nowoczesnymi techno-
logiami, korzystania z nowych mediów, 
upowszechnianie i wdrażanie rozwią-
zań technologicznych, które sprzyjają 
bezpiecznemu funkcjonowaniu osób 

starszych. Projekt zakłada promowanie 
nowych narzędzi teleinformatycznych 
dla seniorów. 

W ramach misji edukacyjnej reali-
zowane są projekty edukacyjne skie-
rowane do dzieci i młodzieży w Polsce 
i na Litwie. W Polsce, stowarzyszenie 
realizuje projekt „Program wspierania 
rozwoju uczniów wybitnie uzdolnio-
nych” -  Śladami Pierwszych Osadni-
ków na Ziemiach Zachodnich, którego 
adresatami są uczniowie ponadprze-
ciętnie uzdolnieni z trzech województw 
(dolnośląskie, lubuskie i zachodnio-po-
morskie). Uczestnicy odbywają w ra-
mach projektu lekcje muzealne, archi-
walne, tematyczne i specjalistyczne. W 
grudniu odbędzie się obóz naukowy, na 
którym uczestnicy poszerzą swoją wie-
dzę. Projekt jest współfinansowany ze 
środków Ministerstwa Edukacji i Nauki 
w ramach realizacji zadania: „Program 
wspierania rozwoju uczniów wybitnie 
uzdolnionych”.  

Kolejnymi projektami edukacyj-
nymi były te, poświęcone uczniom 
szkół polskich z rejonu trockiego na 
Litwie, a szczególnie Gimnazjum im. 
Longina Komołowskiego w Połukniu, 
które otrzymało w tym roku wsparcie 
od Fundacji Lotos na zakup pracowni 
biologicznej. Pierwszym projektem 
zrealizowanym dla polskiej młodzieży z 
Litwy były „Szkolenia Liderskie – Aka-
demia Liderów 2022”. Działania zakła-
dały organizację szkoleń liderskich dla 
młodych liderów środowiska polskiego 
z rejonu trockiego oraz spoza tego 
terenu. Każde szkolenie obejmowało 
zajęcia stacjonarnie i webinaryjne przy 
wykorzystaniu portalu ,,e-Polska Szkoła 

” i platformy webinaryjnej. Szkolenia 
składały się z trzech modułów. Moduł 
I składał się z 3 bloków: przywództwo, 
budowanie wizerunku, nowoczesna 
współpraca i partnerstwo. Moduł II 
obejmował do wyboru szkolenia z 
różnych obszarów zainteresowań, a 
moduł III wychowawczy, zakładał pracę 
wychowawczą. Projekt finansowany za 
środków Kancelarii Prezesa Rady Mi-
nistrów w ramach konkursu Polonia i 
Polacy za Granicą 2022. 

Drugim projektem zrealizowanym 
dla młodzieży polskiej z Litwy był 
„E-Polska szkoła”. Portal edukacyjny 
miał za zadanie rozwinąć kreatywność 
wśród uczniów. Portal podzielony jest 
na 12 ,,szuflad” tematycznych. Por-
tal, i jego funkcjonalność, pozwala 
pobierać materiały merytoryczne z  
ogólnodostępnych portali i platform 
edukacyjnych, np. www.epodreczniki.
pl ( witryna udostępniona przez Mini-
sterstwo Edukacji Narodowej). Realiza-
cja projektu dostarczyła nauczycielom 
wiedzy na temat potrzeb środowiska, 
rodzin. Pozwoliła również zidentyfi-
kować indywidualne zainteresowania 
uczniów. Projekt finansowany za środ-
ków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
w ramach konkursu Polonia i Polacy za 
Granicą 2022. Powyższe projekty zosta-
ły zrealizowane przez Stowarzyszenie 
„Solidarnie Razem”, natomiast opiekę 
merytoryczną sprawował Instytutu 
Kształcenia Ustawicznego w Szczecinie. 
Realizację działań aktywnie wspierał 
Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” 
Pomorza Zachodniego. 

Sebastian Zielonka
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Forum Prawników  
o finansach 

W dniach 24-26 października 
2022 roku w Spale odbyło się XX Fo-
rum Prawników NSZZ „Solidarność”. 
Było to już drugie forum w tym roku, 
jednak tym razem osoby zatrudnio-
ne w działach prawnych Regionów z 
całego kraju spotkały się nie po to, by 
omawiać aktualne problemy praw-
ne, związane z działalnością naszego 
związku, lecz by szkolić się z zakresu 
analizy finansowej przedsiębiorstw 
i jednostek budżetowych, objętych 
działalnością jednostek organizacyj-
nych NSZZ „Solidarność”. 

W forum, z ramienia Regionu 
NSZZ „Solidarność” Pomorza Za-
chodniego wzięło udział dwóch na-
szych prawników: Przemysław Zgó-
rzak i Wiktor Krukowski. Uczestnicy 
szkolenia zakwaterowani zostali w 
hotelu Savoy, którego właścicielem 
jest Spółka DOMS. 

24 października, uczestnicy zjeż-
dżali się z całego kraju, by następ-
nego dnia od rana rozpocząć pracę 
nad poszerzaniem swojej wiedzy z 
dziedziny ekonomii i finansów. 25 

października, Henryk Nakonieczny i 
Katarzyna Zimmer-Drabczyk otwo-
rzyli forum i przywitali uczestników. 
Następnie, Zimmer-Drabczyk, Kie-
rownik Biura Eksperckiego, Dialogu i 
Polityki Społecznej KK NSZZ „Solidar-
ność”, przybliżyła zebranym praw-
nikom aktualną sytuację w zakresie 
wynagrodzenia w państwowej sferze 
budżetowej, oraz przebieg nego-
cjacji w temacie minimalnego wy-
nagrodzenia za pracę. Później, Ewa 
Kędzior przeprowadziła wykład na 
temat podstaw prawnych udzielania 

informacji finansowych przez pra-
codawcę. Był to swoisty wstęp do 
dalszych zajęć prowadzonych przez 
Wojciecha Podolskiego, analityka i 
doradcy finansowego z wieloletnim 
doświadczeniem. W pierwszej kolej-
ności, prawnicy poznali podstawo-
we zagadnienia i zasady związane z 
analizą ekonomiczną, finansową i 
wskaźnikową. Następnie dokładnie 
omówione zostały dokumenty fi-
nansowe jakie mogą występować w 
spółkach i innych podmiotach w tym 

w szczególności bilans, rachunek zy-
sków i strat, F-01. Na koniec pierw-
szego dnia zajęć przeprowadzone zo-
stały warsztaty z analizy finansowej, 
podczas których uczestnicy pracując 
w grupach mieli wykorzystać zdoby-
tą dotąd wiedzę.

Drugi dzień zajęć rozpoczął się 
kontynuacją warsztatów z wtorku, 
podczas których zostały omówione 
wyniki samodzielnej pracy poszcze-
gólnych grup. Następnie odbyły się 
kolejne zajęcia warsztatowe z anali-
zy dokumentów finansowych spółki. 

Następnie około południa forum za-
kończyło się, uczestnicy udali się na 
wspólny obiad, po którym wszyscy 
ruszyli w drogę powrotną do domów.

Dzięki szkoleniu w ramach XX Fo-
rum prawników NSZZ „Solidarność” 
nasi prawnicy nabyli niezbędną wie-
dzę oraz rozwinęli swoje umiejęt-
ności, co w przyszłości pomoże nam 
wszystkim w walce o wzrost wyna-
grodzeń lub w rokowaniach w ramach 
toczących się sporów zbiorowych.

PZ
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Nieprawne zwolnienia z Akademii Sztuki
Rektor szczecińskiej Akademii Sztuki – profesor Mi-

rosława Jarmołowicz została uznana winną rażącego 
naruszenia przepisów prawa pracy poprzez rozwiązanie 
umowy o pracę bez wypowiedzenia z pracownikami, 
podlegającymi szczególnej ochronie w związku z pełnio-
ną funkcją w organizacji związkowej bez zgody zarządu 
zakładowej organizacji związkowej. Wyrok, który doty-
czy trzech osób: prof. Dariusza Dyczewskiego, ex-kanc-
lerz Katarzyny Jaślarz i dr Marty Dziomdziory, nie jest 
prawomocny.

Sprawa, w której publicznym oskarżycielem była Pań-
stwowa Inspekcja Pracy, toczyła się w Sądzie Rejonowym. 
Jak tłumaczy Ewelina Kolanowska- Wrońska, rzeczniczka 
okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie, PIP skiero-
wał do sądu wniosek o ukaranie pani rektor po stwierdze-
niu nieprawidłowości w zakresie rozwiązywania umów o 
pracę z osobami, które były objęte szczególną ochroną 
związkową.

Zgodnie z wyrokiem, Mirosława Jarmołowicz ma za-
płacić 6 tysięcy złotych grzywny oraz pokryć koszty sądo-
we. Przypomnijmy, że prawnicy Zarządu Regionu prowa-
dzą sprawy pracowników zwolnionych z Akademii Sztuki 
w Sądzie Pracy.

Dobre zmiany w prawie pracy
Umowy o pracę od 2023 roku ulegną zmianie. Wynika to z zaakceptowania postulatów NSZZ”S”, jak 
również z dyrektyw unijnych, które mają być zaimplementowane do prawa krajowego od 1 stycznia 
2023 r.

 W przypadku umów o pracę na okres próbny zmie-
niony będzie czas ich trwania. Zostanie on uzależniony 
od rodzaju umowy, jaką pracodawca ma zamiar zawrzeć 
z pracownikiem po zakończeniu okresu próbnego:

1) Okres próbny nie będzie mógł trwać dłużej niż 
miesiąc jeśli pracodawca po jego zakończeniu zamierza 
zawrzeć umowę o pracę na czas określony krótszy niż 6 
miesięcy.

2) Dla umowy o pracę na czas określony między 6 a 
12 miesięcy okres próbny nie będzie mógł być dłuższy niż 
2 miesiące. W obu powyższych przypadkach omawiany 
termin będzie mógł być wydłużony o miesiąc, jeżeli jest 
to uzasadnione rodzajem świadczonej pracy.

3) Jeśli pracodawca będzie chciał zawrzeć umowę na 
czas określony dłuższy niż rok lub na czas nieokreślony, 
to okres próbny nie będzie mógł być dłuższy niż na 3 mie-
siące.

Ważną nowością będzie też zrównanie na wielu płasz-
czyznach umów zawieranych na czas określony z tymi na 
czas nieokreślony.

Wprowadzony zostanie obowiązek uzasadnienia wy-
powiedzenia umowy na czas określony przez pracodaw-
cę. Do tej pory obowiązek taki występował jedynie w 
przypadku umów na czas nieokreślony.

Ponadto pracodawca będzie musiał zawiadomić orga-
nizację związkową o zamiarze wypowiedzenia pracowni-

kowi umowy na czas określony. Niedotrzymanie któregoś 
z wymienionych obowiązków będzie skutkować przy-
wróceniem pracownika do pracy.

Nowelizacja przewiduje także wprowadzenie nowego 
rodzaju wniosku dla pracowników. Będą oni mogli zwró-
cić się do pracodawcy o zmianę formy zatrudnienia. Jedy-
nym warunkiem, który musi spełnić pracownik, aby móc 
złożyć taki wniosek, jest zatrudnienie powyżej 6 miesięcy.

Pracodawca będzie miał obowiązek odpowiedzi na 
każdy taki wniosek oraz uzasadnić ewentualną odmowę. 
Wniosek o zmianę formy zatrudnienia nie może też być 
przyczyną zerwania umowy z pracownikiem.

www.solidarnosc.org.pl
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Szkolenia  
w Zarządzie Regionu

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Po-
morza Zachodniego zaprasza na szkolenie 
z Ordynacji Wyborczej i zasad przeprowa-
dzania wyborów w NSZZ „Solidarność”. 
Planowany termin szkolenia to 2 grudnia 
2022 r.

Szkolenie odbywać się będzie w go-
dzinach od 9 do 15 w budynku Zarządu 
Regionu przy Al. Wojska Polskiego 113 w 
Szczecinie, w sali nr 2 (parter). Zgłoszenia 
na szkolenie, ze wskazaniem terminu oraz 
czy potrzebne będzie uzyskanie oddele-
gowania, prosimy przesyłać mailowo, na 
formularzu zgłoszeniowym (do pobrania 
na stronie Zarządu Regionu), na adres  
solidarnosc@solidarnosc.szczecin.pl

Ponadto informujemy, że w 2022 roku za-
planowane są następujące szkolenia:

25 – 26.11. 2022 r. – Podstawowe zasa-
dy prowadzenia działalności związkowej

09 – 10.12.2022 r. – Negocjacje
14.12.2022 r. – szkolenie dla Społecz-

nych Inspektorów Pracy
Powyższe szkolenia będą odbywały się w 

wyżej wskazanych terminach, w godzinach 
9 – 16, w budynku Zarządu Regionu NSZZ 
„Solidarność” Pomorza Zachodniego przy 
Al. Wojska Polskiego 113 w Szczecinie sala 
nr 2 (parter).

Lista szkoleń na rok 2022 może zostać 
zwiększona, o czym będziemy informować 
na bieżąco.

W razie pytań prosimy o kontakt z sekre-
tariatem Zarządu Regionu NSZZ „Solidar-
ność” Pomorza Zachodniego (tel. 91 422 74 
22).

Bezpłatne szkolenie 
dla SIP-owców

Informujemy, że Ośrodek Szkolenia 
Państwowej Inspekcji Pracy organizuje bez-
płatne szkolenie przeznaczone dla człon-
ków, a zwłaszcza Społecznych Inspektorów 
Pracy NSZZ Solidarność, w zakresie prawa 
pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Odbędzie się ono w dniach 1 – 2 grudnia 
2022 r., stacjonarnie w Ośrodku Szkolenia 
Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, 
łącznie z noclegiem i wyżywieniem.

W szkoleniu może uczestniczyć maksy-
malnie 30 osób. Decyduje kolejność zgło-
szeń. Zgłoszenia należy wysyłać na adres: 
p.baranska@solidarnosc.org.pl

Harmonogram szkolenia
Wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy

Data  
szkolenia Godziny Rodzaj zajęć Prowadzący 

zajęcia

1 grudnia
 2022 

czwartek

08:00 - 08:05 
 (5 min.)

Powitanie uczestników   

Magdalena 
KOZIŃSKA,
Honorata 
LISOWSKA

08:05 - 09:35 
 (2 godz.)

Nawiązywanie stosunku pracy i umów cywilnoprawnych – 
różnice w podstawie świadczenia; Zagadnienia czasu pracy z 
uwzględnieniem szczególnych sytuacji, np. czynności przed 
rozpoczęciem pracy i zakończeniem pracy, przerwy w pracy i 
sposób ich realizacji, planowanie i rozliczanie czasu pracy oraz 
ustalanie pracy nadliczbowej i ponadnormatywnej; praca w 
niedzielę i święta w kontekście obecnych regulacji; kształtowanie 
wynagrodzenia za pracę; projektowane zmiany w przepisach prawa 
pracy w szczególności dyrektywa work life balance oraz wdrożenie 
pracy zdalnej do kodeksu pracy; zmiany w badaniach trzeźwości 
pracowników i obecności w organizmie pracownika innych 
substancji o podobnie działającym charakterze.   (WY) 

Marek 
CHOCZAJ

09:35 - 10:00 
 (25 min.)

Przerwa kawowa   

10:00 - 11:30 
 (2 godz.)

Nawiązywanie stosunku pracy i umów cywilnoprawnych – 
różnice w podstawie świadczenia; Zagadnienia czasu pracy z 
uwzględnieniem szczególnych sytuacji, np. czynności przed 
rozpoczęciem pracy i zakończeniem pracy, przerwy w pracy i 
sposób ich realizacji, planowanie i rozliczanie czasu pracy oraz 
ustalanie pracy nadliczbowej i ponadnormatywnej; praca w 
niedzielę i święta w kontekście obecnych regulacji; kształtowanie 
wynagrodzenia za pracę; projektowane zmiany w przepisach prawa 
pracy w szczególności dyrektywa work life balance oraz wdrożenie 
pracy zdalnej do kodeksu pracy; zmiany w badaniach trzeźwości 
pracowników i obecności w organizmie pracownika innych 
substancji o podobnie działającym charakterze.   (WY) 

Marek 
CHOCZAJ

11:30 - 11:40 
 (10 min.) Przerwa   

11:40 - 13:10 
 (2 godz.)

Zadania i uprawnienia społecznego inspektora pracy; Działalność 
społecznej inspekcji pracy na rzecz poprawy warunków pracy; 
Uprawnienia oraz zasady postępowania społecznych inspektorów 
pracy; Status prawny SIP (WY) 

Marek 
CHOCZAJ

13:10 - 13:50 
 (40 min.) Przerwa obiadowa   

13:50 - 15:20 
 (2 godz.)

Zadania i uprawnienia społecznego inspektora pracy; Działalność 
społecznej inspekcji pracy na rzecz poprawy warunków pracy; 
Uprawnienia oraz zasady postępowania społecznych inspektorów 
pracy; Status prawny SIP (WY) 

Marek 
CHOCZAJ

2 grudnia 
2022 

piątek

08:00 - 09:30 
 (2 godz.)

Metodyka pracy społecznego inspektora pracy: Udział społecznego 
inspektora pracy w dochodzeniu powypadkowym; Udział 
społecznego inspektora pracy w komisji bezpie`czeństwa i higieny 
pracy; Formułowanie zaleceń i uwag oraz wniosków do Państwowej 
Inspekcji Pracy (WY) 

Jerzy 
KOŃCZEWSKI

09:30 - 09:55 
 (25 min.) Przerwa kawowa   

09:55 - 11:25 
 (2 godz.)

Metodyka pracy społecznego inspektora pracy: Udział społecznego 
inspektora pracy w dochodzeniu powypadkowym; Udział 
społecznego inspektora pracy w komisji bezpieczeństwa i higieny 
pracy; Formułowanie zaleceń i uwag oraz wniosków do Państwowej 
Inspekcji Pracy (WY) 

Jerzy 
KOŃCZEWSKI

11:25 - 11:35 
 (10 min.) Przerwa   

11:35 - 13:05 
 (2 godz.)

Metodyka pracy społecznego inspektora pracy: Udział społecznego 
inspektora pracy w dochodzeniu powypadkowym; Udział 
społecznego inspektora pracy w komisji bezpieczeństwa i higieny 
pracy; Formułowanie zaleceń i uwag oraz wniosków do Państwowej 
Inspekcji Pracy (WY) 

Jerzy 
KOŃCZEWSKI

13:05 - 13:10 
 (5 min.)

Zakończenie szkolenia   

Magdalena 
KOZIŃSKA,
Honorata 
LISOWSKA
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Sklepy krócej?
W hipermarketach godzinowe obroty po 21.00 stanowią poniżej 1 proc. całodziennego utargu 
– wyliczyła handlowa Solidarność. Zdaniem związkowców w obliczu kryzysu energetycznego 
sieci handlowe powinny skrócić godziny otwarcia sklepów. Apel w tej sprawie 9 listopada został 
skierowany do Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji.

  Apel handlowej Solidarności to 
reakcja na podejmowane w ostatnim 
czasie działania sieci handlowych zmie-
rzające do ograniczenia zużycia ener-
gii. – Niektóre sieci w związku z bardzo 
wysokimi cenami energii wyłączyły 
część oświetlenia w swoich sklepach. 
Inne przykręciły ogrzewanie. Są też 
takie, które skróciły godziny otwarcia 
sklepów, co w naszej ocenie jest naj-
lepszym rozwiązaniem. Zwróciliśmy 
się POHiD, aby w ramach branżowego 
porozumienia wszystkie sieci skróciły 
godziny pracy hiper- i supermarketów 
oraz dyskontów spożywczych do go-
dziny 21.00 – mówi Alfred Bujara, prze-
wodniczący Krajowej Sekcji Handlu 
NSZZ „Solidarność”.

W ocenie związkowców funkcjo-
nowanie sklepów wielkopowierzch-
niowych do późnych godzin nocnych 
nie ma ekonomicznego uzasadnienia. 
„Ruch w sklepach po godzinie 21.00 
radykalnie spada. Z danych, które pozy-
skaliśmy, wynika, że w przypadku hiper-

marketów utarg między godziną 21.00 
a 22.00 stanowi poniżej 1 proc. cało-
dziennych przychodów sklepu. Z kolei 
w segmencie dyskontów jest to ok. 2 
proc. całodziennego utargu. Przycho-
dy uzyskiwane ze sprzedaży są znacz-
nie niższe od kosztów funkcjonowania 
sklepów” – czytamy w piśmie skierowa-
nym do POHiD, organizacji zrzeszającej 
największe zagraniczne sieci handlowe 
funkcjonujące w naszym kraju.

Jak wskazuje Alfred Bujara, dłu-
gie godziny otwarcia sklepów są za to 
skrajnie uciążliwe dla pracowników, 
zwłaszcza w mniejszych miejscowo-
ściach, gdzie komunikacja publiczna 

funkcjonuje w ograniczonym zakresie. 
– Pamiętajmy, że zdecydowana więk-
szość osób zatrudnionych w handlu to 
kobiety. Gdy kończą pracę w środku 
nocy, często nie ma już autobusu, któ-
rym mogłyby wrócić do domu. Muszą 
iść na piechotę, często kilka kilome-
trów, co jest po prostu niebezpieczne. 
Zwłaszcza teraz, gdy wiele samorzą-
dów, z uwagi na kryzys energetyczny, 
wyłącza oświetlenie ulic – mówi Bujara.

Handlowa Solidarność podkreśla 
również, że skrócenie godzin otwarcia 
sklepów pozwoliłoby choćby częścio-
wo zniwelować problem braku rąk do 
pracy w handlu i ogromnego przecią-
żenia pracowników. – To po prostu bę-
dzie się opłacać sieciom handlowym. I 
ze względu na problemy kadrowe, i z 
uwagi na wysokie koszty energii. Nieja-
ko przy okazji skorzystają pracownicy, 
którzy nie będą już kończyć zmiany w 
środku nocy. Na takim rozwiązaniu zy-
skają wszyscy – zaznacza Alfred Bujara.

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych rozpoczęła 
kampanię w sprawie wysokich cen i kosztów życia w Europie

W  ramach tej kampanii EKZZ przez 
cały październik będzie informował i 
wspierał działania podejmowane przez 
poszczególnych członków, tak by zwrócić 
uwagę rządów krajowych oraz Unii Euro-
pejskiej na potrzebę pomocy pracowni-
kom i  ich rodzinom w poradzeniu sobie 
ze stale rosnącymi kosztami utrzymania. 
Są to m.in. manifestacje, pikiety, listy do 
rządów lub ministerstw, projekty reform, 
konferencje, webinary i inne działania 
edukacyjne. W ostatnich dniach odbyły 
się demonstracje w Bratysławie, Pradze i 
Rzymie, a planowane są m.in. konferen-
cja w Chorwacji, wydarzenia w  Wielkiej 
Brytanii, Portugalii, Niemczech i Rumunii. 
Europejska i światowa federacja Indu-
striAll przygotowała specjalny webinar, 
a w Pradze w ramach Europejskiego Ko-
mitetu Ekonomiczno-Społecznego od-

było się nadzwyczajne spotkanie Grupy 
Pracowniczej nt. „Dialog społeczny w ra-
mach zielonej transformacji”.

Na początek kampanii EKZZ przy-
gotował petycję w kilku językach krajo-
wych, która zawiera sześciopunktowy 
plan żądań pozwalających na uporanie 
się z obecnym kryzysem i budowę go-
spodarki przyjaznej pracownikom. Wiele 
z problemów podnoszonych przez EKZZ 
doskwiera również polskim pracowni-
kom, jak np. zbyt niski wzrost wynagro-
dzeń, ubóstwo energetyczne wynikają-

ce z gwałtownie rosnących cen energii, 
nieskuteczny dialog społeczny, dlatego 
NSZZ „Solidarność” rozpoczął z rządem 
negocjacje na temat swoich trzech po-
stulatów (3xP).

Pierwszy z nich dotyczy przyjęcia spe-
cjalnego systemu  powstrzymania  wzro-
stu cen energii ze wszystkich surowców 
i nośników, drugi  podniesienia  (o 20%) 
wynagrodzeń pracowników sfery finan-
sów publicznych, a trzeci  przyjęcia  od 
dawna postulowanej przez NSZZ „Soli-
darność” ustawy dotyczącej tzw. emery-
tur stażowych. Ponieważ dotychczaso-
we rozmowy z rządem w tej sprawie nie 
przyniosły oczekiwanego przez Związek 
rozstrzygnięcia 17 listopada w Warszawie 
odbędzie się poświęcona tym żądaniom 
manifestacja.

www.solidarnosc.org.pl
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Handel ludźmi, praca przymusowa, 
niewolnictwo domowe  

– abstrakcja czy rzeczywistość?  
Żyjemy w XXI wieku, co do zasady pracujemy legalnie, pięć dni w tygodniu po 8 godzin dziennie. 
Mamy świadomość naszych praw, wiemy że za wykonaną pracę przysługuje nam wynagrodze-
nie, że mamy prawo do urlopu, do wypoczynku, do zasiłków w czasie choroby, do opieki. 

Nie możemy być naiwni, głusi czy 
ślepi na los innych. Czasami warto na 
chwilę zatrzymać się i zastanowić, czy 
kobieta, która prosi nas pod sklepem o 
pieniądze nie jest ofiarą handlu ludź-
mi, czy pani sprzątająca dom sąsiada 
(mówiąca najczęściej w niezrozumia-
łym dla nas języku) nie jest ofiarą nie-
wolnictwa domowego, a małoletnie 
dziecko, które chce umyć szyby w na-
szym aucie nie jest ofiarą pracy przy-
musowej…

Handel ludźmi składa się z wielu 
czynności rozciągniętych w czasie, 
często dotyczących więcej niż jednego 
pokrzywdzonego. Zgodnie z art. 115 § 
22 Kodeksu karnego, za handel ludźmi 
mogą być uznane wyłącznie czynno-
ści sprawcze: werbowanie, transport, 
dostarczanie, przekazywanie, prze-
chowywanie lub przyjmowanie osoby. 
Istotne jest przy tym, że aby wypełnić 
znamiona przestępstwa, wymienio-
ne wyżej czynności powinny zostać 
zrealizowane z zastosowaniem: prze-
mocy lub groźby bezprawnej, upro-
wadzenia, podstępu, wprowadzenia 
w błąd albo wyzyskania błędu lub nie-
zdolności do należytego pojmowania 
przedsiębranego działania, nadużycia 
stosunku zależności, wykorzystania 
krytycznego położenia lub stanu bez-
radności, udzielenia albo przyjęcia 
korzyści majątkowej lub osobistej 
albo jej obietnicy osobie sprawującej 
opiekę lub nadzór nad inną osobą. 
Niezbędnym elementem w przypadku 
zakwalifikowania czynu jako wypełnia-
jącego znamiona przestępstwa handlu 
ludźmi jest również podjęcie określo-
nego działania przez sprawcę w celu 
wykorzystania innej osoby, nawet za 
jej zgodą w różnych formach seksual-
nego wykorzystania, w pracy lub usłu-
gach o charakterze przymusowym, 
w żebractwie, w niewolnictwie oraz 
wszelkich innych formach wykorzysta-

nia poniżających godność człowieka 
lub w celu pozyskania komórek, tka-
nek lub narządów wbrew obowiązu-
jącym przepisom. Zgoda ofiary handlu 
ludźmi na zamierzone wykorzystanie 
określone wyżej, nie ma znaczenia, je-
żeli posłużono się którąkolwiek z wy-
mienionych metod. 

Przestępstwo handlu ludźmi jest w 
Polsce zagrożone karą pozbawienia 
wolności na czas nie krótszy od lat 3 
(art. 189a Kodeksu karnego), a zatem 

stanowi zbrodnię. Z uwagi na wysoki 
stopień społecznej szkodliwości czy-
nu, karalne jest również przygotowa-
nie do popełnienia tego przestępstwa 
(czyn zagrożony karą pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do lat 5).

Współczesne niewolnictwo może 
przybierać formę wykorzystania sek-
sualnego, pracy przymusowej, handlu 
organami, zmuszania do żebractwa 
czy fikcyjnego małżeństwa. Nową for-
mą tego procederu jest wykorzystanie 
ludzi do wyłudzania świadczeń socjal-
nych i zasiłków, a także kradzieży toż-
samości. Polska coraz częściej staje się 
krajem docelowym dla ofiar handlu 

ludźmi, jednocześnie nadal pozostając 
krajem ich tranzytu oraz pochodzenia. 
Obcokrajowcy najczęściej wykorzy-
stywani są do prac domowych, po-
lowych, w sektorze budowlanym, w 
szwalniach, dzieci są wykorzystywane 
do żebractwa. Ofiarami handlu ludź-
mi są kobiety, mężczyźni oraz dzieci. 
Osobami szczególnie zagrożonymi są 
bezrobotni, osoby uzależnione, osoby 
samotne, zadłużone lub takie, które w 
przeszłości popadły w konflikt z pra-
wem. 

Handel ludźmi jest trzecim - pod 
względem wysokości dochodów - nie-
legalnym biznesem, tuż po handlu 
bronią i narkotykami. Według szacun-
ków, generuje roczny dochód 32 mld 
dolarów. 

Polska, tak jak i inne kraje, w któ-
rych odnotowuje się przypadki handlu 
ludźmi, wdrożyła szereg komplekso-
wych działań, których celem jest m.in. 
sprawne diagnozowanie problemu, 
stały monitoring tego zjawiska, prze-
prowadzanie szkoleń czy proponowa-
nie zmian legislacyjnych. Działania te 
podlegają weryfikacji i udoskonalaniu, 
z uwagi na fakt, że przestępcy zwią-
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zani z tym procederem ciągle szukają 
nowych sposobów na werbowanie 
kolejnych ofiar. Od około trzech lat ob-
serwuje się pewne zmiany w formach 
najczęściej popełnianych przestępstw 
związanych z handlem ludźmi. Obec-
nie występuje więcej przypadków 
wykorzystania do pracy przymusowej, 
wcześniej przeważało wykorzystanie 
do prostytucji i w przemyśle pornogra-
ficznym. Wiele osób chcących popra-
wić swoją sytuację życiową decyduje 
się na szukanie pracy poza granica-
mi, gdzie stają się ofiarami sprawców 
przestępstw zajmujących się wyzy-
skiem i handlem ludźmi. Polska, z racji 
swojego położenia, sytuacji gospodar-
czej oraz dzięki różnorodnym możli-
wościom rozwoju, stanowi atrakcyjne 
miejsce dla osób nie tylko z państw 
sąsiednich takich jak Ukraina czy Bia-
łoruś, ale także z innych państw jak 
Rumunia, Bułgaria czy też Wietnam 
bądź Nepal. W związku ze wzrastającą 
liczbą osób chcących podjąć pracę w 
Polsce, konieczne jest intensyfikowa-
nie działań prewencyjnych, informa-
cyjnych i edukacyjnych na wszystkich 
możliwych płaszczyznach, by dotrzeć 
do jak największej liczby osób. 

Ich celem jest podniesienie świado-
mości i wrażliwości społecznej w za-
kresie przyczyn, społecznych skutków 
i zagrożeń, jakie niesie ze sobą handel 
ludźmi. Grupę podwyższonego ryzyka 
stanowią młodzi i poszukujący pra-
cy. Potencjalne ofiary bardzo często 
wprowadzane są w błąd, co do warun-
ków zatrudnienia już na etapie rekru-
tacji. Tzw. „czerwona lampka” powin-
na zapalić się w sytuacji, gdy zarobki 
na danym stanowisku będą niew-
spółmiernie wysokie do zakresu obo-
wiązków, a  proponowana praca nie 
wymaga wykształcenia specjalistycz-
nego lub doświadczenia na danym 
stanowisku, także znajomości języka 
obowiązującego w kraju zatrudnienia. 
Niepokojący może być również fakt, 
gdy po przyjeździe na miejsce, zosta-
niemy poproszeni o oddanie doku-
mentu potwierdzającego tożsamość 
pod pretekstem np. załatwienia for-
malności w urzędzie. Mogą one służyć 
do zawierania umów kredytowych lub 
wyłudzania świadczeń socjalnych. Nie 
należy podpisywać dokumentów (w 
szczególności umów) w języku, które-
go nie rozumiemy. Aby uniknąć pro-
blemów należy przed wyjazdem do 

pracy (szczególnie poza granicami kra-
ju) dokładnie sprawdzić wiarygodność 
przyszłego pracodawcy i upewnić się, 
co do legalności zatrudnienia. Warto 
skorzystać z baz ofert pracy od spraw-
dzonych pracodawców i pośredników. 
Pomocne w tej kwestii mogą być takie 
strony jak: EURES – Europejskie Służby 
Zatrudnienia (www.eures.praca.gov.
pl) lub KRAZ – Krajowy Rejestr Agen-
cji Zatrudnienia (www.kraz.praca.gov.
pl). Przed wyjazdem warto znać adre-
sy i numery telefonów ambasady oraz 
konsulatu RP w kraju, do którego się 
udajemy. Warto również uważnie czy-
tać umowę zatrudnienia, a także umó-
wić się z rodziną na tzw. „hasło - słowo 
klucz”. Zdarza się, że przetrzymywa-
nym wbrew ich woli osobom pozwala 
się zadzwonić do rodziny, żeby w ten 
sposób uśpić czujność bliskich. Ta-
kie rozmowy są kontrolowane przez 
sprawców, „słowo klucz”, będzie sy-
gnałem, że grozi nam niebezpieczeń-
stwo. 

 Warto zdać sobie sprawę, że 
handel ludźmi jest przestępstwem o 
charakterze globalnym. Zmniejszyć 
skalę zjawiska może wyłącznie świa-
domość, wrażliwość i mądrość zwy-
kłych ludzi, którzy będą potrafili zare-
agować i udzielić pomocy tym, którzy 
w danym momencie jej potrzebują. 

Symptomami, które powinny skło-
nić do reagowania i powiadomienia 
właściwych organów np. Policji, Straży 
Granicznej, PIP są m.in.: otrzymywanie 
w trakcie zatrudnienia wynagrodzenia 
niższego niż deklarowane lub w ogóle 
brak wynagrodzenia, zakwaterowanie 
w piwnicach, garażach, na strychach 
itp., ograniczanie swobody poruszania 
się, kontrolowanie rozmów, zabieranie 

telefonów komórkowych i dokumen-
tów tożsamości, zmuszanie pokrzyw-
dzonych do pokrywania wszelkich 
kosztów powodujących narastanie 
spirali długu. 

  Państwowa Inspekcja Pracy 
została włączona w problematykę za-
pobiegania i zwalczania handlu ludź-
mi z chwilą rozszerzenia zadań PIP od 
dnia 1 lipca 2007 r. m.in. o kontrole le-
galności zatrudnienia cudzoziemców. 
Inspektorzy pracy są organami kon-
trolnymi mającymi dostęp do zakła-
dów pracy i innych miejsc, w których 
wykonują pracę cudzoziemcy. Obszary 
te są szczególnie narażone na wystę-
powanie przestępstwa handlu ludźmi 
do pracy przymusowej. Obecnie obo-
wiązujące przepisy ustawy z dnia 13 
kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspek-
cji Pracy, a także przepisy innych ustaw 
i rozporządzeń nie wyszczególniają za-
pobiegania i zwalczania handlu ludźmi 
jako odrębnego zadania należącego 
do kompetencji inspektorów pracy. 
Jednak Państwowa Inspekcja Pracy 
została włączona do systemu organów 
współpracujących w zakresie prze-
ciwdziałania handlowi ludźmi, w tym 
pracy przymusowej, przede wszystkim 
ze względu na: możliwość wczesnego 
wykrycia zjawiska podczas prowadzo-
nych kontroli, uprawnienia inspek-
torów pracy do swobodnego wstępu 
na teren i prowadzenie działalności 
promocyjno-prewencyjnej, która ma 
na celu zapobiegać lub minimalizo-
wać ryzyko wystąpienia zjawiska, a 
także uświadomić potencjalne ofiary  
– pracowników, w tym młodocianych 
– w jaki sposób rozpoznać zjawisko 
oraz gdzie szukać pomocy.

Rolą Państwowej Inspekcji Pracy 
jest informowanie właściwych orga-
nów ścigania o ujawnionych podczas 
kontroli okolicznościach świadczących 
o możliwości popełnienia przestęp-
stwa handlu ludźmi, w szczególności 
do pracy przymusowej. Wykonywanie 
czynności operacyjnych oraz proceso-
wych, mających na celu zweryfikowa-
nie informacji przekazanych przez PIP, 
należy do kompetencji organów ściga-
nia i wymiaru sprawiedliwości.

Iwona Lelo-Kędzierska
Nadinspektor Pracy

Okręgowy Inspektorat Pracy
w Szczecinie
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Kalendarz wyborczy
Przypominamy uchwałę Komisji Krajowej, dotyczącej terminów 
wyborów w NSZZ „Solidarność”:

1. W terminie od 1 listopada 2022 r. do 31 marca 2023 r. odby-
wają się wybory: władz podstawowych jednostek organiza-
cyjnych Związku, wymienionych w § 19 Statutu NSZZ „Soli-
darność”; delegatów na walne zebranie delegatów regionu; 
delegatów na walne zebranie branżowej jednostki organi-
zacyjnej Związku, w tym delegatów na walne zebranie kra-
jowej jednostki branżowej Związku lub kongres krajowego 
sekretariatu branżowego, jeżeli podstawowa jednostka 
organizacyjna należy bezpośrednio do krajowej jednostki 
branżowej; wybory władz niższych jednostek organizacyj-
nych Związku, zgodnie z § 19 ust. 7 i 8 Statutu NSZZ „Solidar-
ność”, a także delegatów na zakładowe, międzyzakładowe 
lub koordynacyjne zebranie delegatów, mogą odbywać się 
we wcześniejszym terminie.  

2. W terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2023 r. odbywają 
się wybory: władz regionów; delegatów na Krajowy Zjazd 
Delegatów.

3. W terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2023 r. odbywają 
się wybory: władz regionalnych sekcji branżowych i proble-
mowych; władz regionalnych sekretariatów branżowych; 
delegatów do kongresu regionalnego sekretariatu branżo-

wego; delegatów na walne zebranie delegatów krajowej 
sekcji branżowej.

4. W terminie od 1 kwietnia do 31 maja 2023 r. odbywają się wy-
bory: władz krajowych sekcji branżowych i problemowych; 
delegatów do kongresu krajowego sekretariatu branżowego.

5. W terminie od 1 maja do 31 lipca 2023 r. odbywają się wy-
bory: władz krajowych sekretariatów branżowych; władz 
Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów.

6. W terminie do 31 października 2023 r. odbywają się wybory 
ogólnokrajowych władz Związku (sprawozdawczo - wybor-
czy Krajowy Zjazd Delegatów).

7. Dokładne terminy wyborów wymienionych w § 1 ust. 1, 2 i 3 
określa, z uwzględnieniem postanowień niniejszej uchwały, 
właściwy zarząd regionu. 

8. Dokładne terminy wyborów wymienionych w § 1 ust. 4 i 
5 określa odpowiednio,  z uwzględnieniem postanowień 
niniejszej uchwały, właściwa rada krajowego sekretariatu 
branżowego, Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów 
lub krajowej sekcji problemowej. 

9. Dokładny termin sprawozdawczo - wyborczego Krajowego 
Zjazdu Delegatów, określi Komisja Krajowa.

Komunikat w sprawie procedur wyborczych 
Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego, w związku ze zbliżającymi się wyborami na nową kadencję 2023-2028, 
przesyła informację na temat obowiązujących procedur.

•	 Przypominamy, że każda organizacja jest zobowiązana 
do wyznaczenia terminu wyborów i przekazania tej in-
formacji do Regionalnej Komisji Wyborczej najpóźniej 
14 dni przed ich rozpoczęciem.

•	 Podczas posiedzenia wyborczego wybiera się:
- przewodniczącego organizacji 
- pozostałych członków komisji
- członków komisji rewizyjnej.

•	 W zależności od rodzaju organizacji związkowej, w 
czasie posiedzenia wyborczego wybiera się również:

- delegatów na Walne Zebranie Delegatów 
Regionu lub elektorów (zgodnie z Uchwałą             
nr 2/2022 Zarządu Regionu NSZZ „Solidar-
ność” Pomorza Zachodniego)

- delegatów na Walne Zebranie Sekcji Branżo-
wej lub Kongres Sekretariatu, według zasad 
określonych przez Radę Sekcji lub Radę Se-
kretariatu.

Posiedzenie wyborcze otwiera przewodniczący organi-
zacji. Kolejnymi krokami są:

•	 zatwierdzenie porządku posiedzenia
•	 przyjęcie regulaminu obrad
•	 wybór przewodniczącego zebrania
•	 wybór protokolantów

•	 wybór komisji skrutacyjnej
•	 odczytanie protokołu wyborczego komisji wyborczej
•	 przedstawienie sprawozdania z działalności komisji 

organizacji
•	 przedstawienie sprawozdania z działalności komisji 

rewizyjnej
•	 dyskusja nad sprawozdaniami
•	 stwierdzenie prawomocności posiedzenia wyborcze-

go
•	 podjęcie uchwał: 

- o liczbie członków komisji wraz z przewod-
niczącym

- o liczbie członków komisji rewizyjnej
- o liczbie tur głosowania
- o przystąpieniu do sekcji branżowej lub 

kontynuacji przynależności
•	 przeprowadzenie wyborów na funkcje w organizacji 
•	 podjęcie uchwał, stanowisk, apeli
•	 zamknięcie posiedzenia wyborczego.

Po przeprowadzonych wyborach, organizacja jest zobowiązana 
do przekazania w ciągu 14 dni Regionalnej Komisji Wyborczej 
protokołów z wyborów oraz ankiety osobowej wybranego prze-
wodniczącego.
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Pracowity rok Solidarnych Kobiet
Stowarzyszenie Solidarne Kobiety Zawsze udziela nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich, 
realizując zadanie zlecone i współfinansowane przez Gminę Miasto Szczecin. W tym roku nieodpłatna 
działalność ma charakter bardzo intensywny: już w październiku przekroczona została zaplanowana na 
rok 2022 liczba tysiąca porad. 

Najwięcej porad zostało udzielonych z 
zakresu różnych dziedzin prawa, wiele osób 
skorzystało z porad dotyczących świadczeń 
czy rocznych deklaracji pit. Powodzeniem 
cieszyła się czy  pomoc doradców  miesz-
kaniowych i socjalnych. Przekrój udziela-
nych porad dotyczył wszystkich sfer życia. 
Doradcy pomagali również poza biurem 
- szczególnym przypadkiem były porady 
udzielone osobom przebywającym w ho-
spicjum.

Szczególną grupę zgłaszających się sta-
nowią ludzie starsi często niezaradni życio-
wo, czy mający trudności w posługiwaniu 
się internetem.  Beneficjenci szczególnie 
cenią sobie możliwość bezpośredniego 
kontaktu z doradcą.

Współpracujący ze stowarzyszeniem 
doradcy są osobami o dużej wiedzy mery-
torycznej, kulturze osobistej , wykazują się 
dużą cierpliwością i empatią wobec przy-
chodzących, często zagubionych, mających 
trudności w zrozumieniu języka prawnego 
i urzędowego. Rekrutują się z  różnych in-
stytucji, gdzie pracują m.in. jako kuratorzy 
czy  wolontariusze.

Obecnie, Biuro Porad Obywatelskich 
udziela porad w kilku miejscach:

biurze Zarządu Regionu (al. Wojska 
Polskiego 113)

w sektorze 3 (pl. Szarych Szeregów)
kościele św. Michała (ul. Golisza)
Porady odbywają się przez wszystkie 

dni tygodnia po uprzednim umówieniu 
się telefonicznym i zarejestrowaniu (tel. 

667 854 944) lub mailowym: solidarneko-
biety@wp.pl. Wszystkie informacje o pro-
wadzonej  działalności znajdują się na stro-
nie www.solidarnekobiety.wp.pl.

W celu pełniejszej obsługi osób potrze-
bujących, zwłaszcza tych ze szczególnymi 
potrzebami,  Stowarzyszenie nawiązało 
także współpracę z Oddziałem Zachodnio-
pomorskim Polskiego Związku Głuchych 
oraz z Okręgiem Zachodniopomorskim 
Polskiego Związku Niewidomych. We 
wszystkich puntach mamy kąciki dla dzieci 
oraz miski z wodą dla psów przewodników. 

Stowarzyszenie, udzielając porad daje 
gwarancję należytego wykonania zadania, 
w szczególności w zakresie zapewniania: 
poufności, profesjonalnego i rzetelnego 
świadczenia, przestrzegania zasad etyki 
przy świadczeniu poradnictwa, w szcze-
gólności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt 
interesów, stosowania standardów obsługi 
i wewnętrznego systemu kontroli, usług 
mediatora. W celu lepszego oraz bliższe-
go  kontaktu z osobami potrzebującymi 
wsparcia, stowarzyszenie uczestniczy w 
różnych imprezach masowych, festynach, 
spotkaniach informacyjnych, czy szkole-
niach, gdzie przekazywane są  przygoto-
wane informacje o świadczonych usługach 
bezpłatnych na ulotkach i plakatach i in-
nych artykułach promocyjnych. 

Doradcy i członkowie stowarzyszenia 
aktywnie włączyli się w pomoc uchodźcom 
z Ukrainy, zarówno finansowo jak i  rze-

czowo, kupując odzież, pościel, ręczniki, 
środki higieniczne i żywnościowe, które 
zostały przekazane przybyłym do Szczeci-
na uchodźcom.  Obecnie pomoc Ukraiń-
com polega głównie na udzielaniu porad 
prawnych oraz pomocy przy sporządzaniu 
dokumentów, pozwalających im uzyskać 
świadczenia. 

Stowarzyszenie Solidarne Kobiety Za-
wsze, w ramach realizacji zadnia zleconego 
i współfinansowanego przez Ministerstwo 
Sprawiedliwości  prowadzi również  dwa 
punkty Nieodpłatnych Porad Prawnych 
oraz jeden punkt Nieodpłatnego Porad-
nictwa Obywatelskiego. Żeby z nich sko-
rzystać, należy dokonać  rejestracji telefo-
nicznej – tel.  91 4245 027, 91 4245 075 lub 
przez stronę : https://zapisynp.ms.gov.pl/
zachodniopomorskie/m.Szczecin. 

Jednym z zadań przy realizacji prowa-
dzenia punktów NPP czy NPO jest eduka-
cja prawna w ramach której zostały opra-
cowane i wydane poradniki: „Poradnik 
dla osób poszkodowanych w wypadkach 
komunikacyjnych”, „Usługi telekomuni-
kacyjne – bezpieczne zawieranie i rozwią-
zywanie umów w siedzibie i poza siedzibą 
przedsiębiorstwa przez konsumentów” i 
„Świadczenia dla rodziców – w szczegól-
ności z rodzinnego kapitału opiekuńczego, 
programu 500+, rodzinne – podstawowe 
informacje”.

Publikacje są nieodpłatnie wydawane 
beneficjentom.
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Pomóż bohaterom!
Stowarzyszenie „Paczka dla Bohatera” sta-

ra się przygotować  ponad dwa tysiące paczek dla 
kombatantów w całej Polsce. W paczce znaleźć się 
mają towary podstawowe: makaron, ryż, mąka, cu-
kier, konserwy, słodycze, gotowe dania, kawa, her-
bata, produkty chemiczne ( żele do kąpieli, szam-
pony do włosów, kremy. pasty do zębów itp.). Koszt 
jednej paczki to 200 zł. Święta coraz bliżej, dlatego 
członkowie stowarzyszenia zachęcają do wsparcia 
swojej inicjatywy. Jak piszą: „udostępniajcie infor-
macje o niej, dołączajcie do wydarzenia. Piszcie do 
naszych koordynatorów regionalnych, dzwońcie do 
Nich, jeśli macie jakiś pomysł na wsparcie lub chce-
cie dołączyć. Wspólnie szukajmy kolejnych miejsc 
zbiórek. Możecie tworzyć je w szkołach, przedszko-
lach, żłobkach, sklepach, zakładach pracy itp. A 
może znacie kogoś, kto mógłby i chciałby przekazać 
nam jakieś produkty do paczek? Albo macie jaki-
kolwiek inny pomysł na wsparcie, piszcie do nas”.

„Paczka dla bohatera” to stowarzyszenie 
non-profit, oparte na wolontariacie, założone w 
2010 roku w Szczecinie, przez mł. chor. pchor. 
Tomasza Sawickiego. Tworzy je około 40 stałych 
wolontariuszy, w tym zarząd i kilku koordynato-
rów, którzy organizują działalność w swoich regio-
nach. W większych akcjach, w całej Polsce wspiera 
ich nawet 300 osób, niezależnie od poglądów, płci 
czy statusu społecznego, w myśl zasady, że poma-
gać może każdy. W stowarzyszeniu działają także 
Polacy mieszkający na co dzień zagranicą, m.in. w 
Holandii, Belgii, Niemczech, Wielkiej Brytanii.

Stowarzyszenie jest niezależne, tworzą je 
prywatne osoby, nie podlegające pod minister-
stwa, urzędy czy służby mundurowe. Działalność w 
stowarzyszeniu jest ich dodatkowym, bezpłatnym 
zajęciem, na które poświęcają swój czas wolny. 
Wszystkie fundusze, pozyskiwane z zewnątrz, są 
przeznaczane na działalność stowarzyszenia i po-
moc kombatantom.  

Pomoc od „Paczki dla bohatera” mogą uzy-
skać wszyscy kombatanci z czasów II wojny świato-
wej, m.in. żołnierze Armii Krajowej, Narodowych Sił 
Zbrojnych, Wolności i Niepodległości czy powstań-
cy warszawscy, a także przedstawiciele powojenne-
go podziemia niepodległościowego, opozycjoniści 

czasów PRL, weterani misji ONZ i współczesnych 
misji zagranicznych Wojska Polskiego. Na liście 
osób objętych pomocą jest obecnie ponad 2,5 ty-
siąca nazwisk. Mogą oni liczyć na wszechstronną 
pomoc w codziennych sprawach – w zakupach, 
wizytach u lekarzy i w urzędach, remontach, ale 
również na turnusy rehabilitacyjno-wypoczynko-
we, zabiegi rehabilitacyjne, prezenty urodzinowe. 
Stowarzyszenie dba o groby nieżyjących bohaterów 
oraz organizuje prelekcje patriotyczno-historyczne 
dla młodzieży. 

Kto chciałby pomóc wolontariuszom 
w przygotowaniach do świąt lub wspomóc 
działalność stowarzyszenia, może wpłacić do-
wolną kwotę online (https://www.siepomaga.
pl/xii-paczka-dla-bohatera) lub na konto nr  
61114020040000390278660327. Może także za 
pośrednictwem fp Bazarek Paczka dla Bohatera na 
portalu Facebook, zakupić któryś z przedmiotów, 
ofiarowanych na ten szczytny cel przez darczyńców.
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Razem jesteśmy skuteczniejsi!
Dział rozwoju związku od jakiegoś 
czasu pracuje jednoosobowo, jed-
nak wkrótce ma się to zmienić, gdyż 
z dniem 1 grudnia do działu trafić 
ma nowa osoba. Została ona wybra-
na spośród wielu kandydatów. Praca 
w tym dziale wymaga połączenia 
wielu czasem pozornie przeciw-
stawnych cech, dlatego znalezienie 
właściwej osoby nie było łatwym 
zadaniem. Na szczęście udało się i 
wkrótce będziemy mogli przedsta-
wić nowego pracownika.

Poza rekrutacją, dział pracował nor-
malnie wspomagany przez wszyst-
kich pracowników Zarządu Regionu. 
Wspólnie dbamy o to by wszystko 
funkcjonowało jak należy. Jednym 
z zadań, którymi się zajmowaliśmy 
było przygotowanie i wystawienie 
stoiska na Targach Pracy. Osoby 
odwiedzające targi mogły się przy 
naszym stoisku poczęstować cukier-
kiem, wziąć firmowy długopis lub 
smycz, ale przede wszystkim do-
wiedzieć się czym się „Solidarność” 
zajmuje. Wykorzystaliśmy też szansę 
i zaprezentowaliśmy 2 oferty pracy. 

Często pojawiającym się pytaniem 
zadawanym przez tych, którzy o nas 
niewiele wiedzą jest pytanie: „No 
dobrze, ale co konkretnie udało 
Wam się zrobić dla pracowników 
w firmach?”. Trudno odpowiedzieć 
jednym zdaniem. Trudno nawet ten 
temat wyczerpać, jednak spróbo-
waliśmy znaleźć takie sztandarowe, 
przykłady z różnych dziedzin i tak 

powstała ulotka. Jest to bardzo kon-
kretna motywacja dająca argumen-
ty dlaczego warto należeć do NSZZ 
„Solidarność”. 

Oto przykłady załatwionych spraw:
•	doprowadziliśmy do poprawy 

warunków pracy w wielu firmach 
między innymi na goleniowskim 
lotnisku

•	doprowadziliśmy do poprawie-
nia regulaminów pracy i płacy w 
większości szczecińskich szkół

•	dzięki naszym interwencjom 
przywrócono do pracy niesłusznie 
zwolnionych pracowników mię-
dzy innymi w Akademii Sztuki

•	powstrzymaliśmy nierówne trak-
towanie i nieuzasadnione karanie 
pracowników w Wolińskim Parku 
Narodowym

•	w szczecińskim Urzędzie Miasta 
udało się podnieść pensje wszyst-
kim pracownikom

•	w żłobkach doprowadziliśmy do 
tego, że pieniądze z niewyko-
rzystanych premii za obecność, 
zamiast wracać do Urzędu Miasta 
są ponownie rozdzielane między 
pracowników jako premie fre-
kwencyjne

•	doprowadziliśmy do polepszenia 
warunków pracy pracowników 
spółki Nieruchomości i Opłaty 
Lokalne, dzięki temu mają się 
gdzie schronić przed deszczem, 
wiatrem, ogrzać czy skorzystać z 
toalety. Wcześniej te potrzeby nie 
były uwzględniane przez praco-
dawcę

•	nasi prawnicy mają za sobą wiele 
wygranych spraw sądowych na 
rzecz pracowników: o przywró-
cenie do pracy za niesłuszne 
zwolnienie, o odszkodowania za 
niezgodne z zasadami rozwiąza-
nie umowy, za karanie, mobbing 
i inne nadużycia wobec pracow-
ników.

Oczywiście to tylko przykłady, jed-
nak w rozmowie z kandydatami na 
członków związku dają ogląd tego, 
czego się można spodziewać, a czę-
sto także uświadamia pracowniko-
wi, czego może chcieć od swojego 
pracodawcy. 

W czasie Targów Pracy podchodzili 
do nas także pracownicy po pora-
dę, i tu korzystali z wiedzy naszego 
prawnika Wiktora Krukowskiego. 
Wyjaśnialiśmy jak się do nas zapi-
sać, kim jesteśmy i informowaliśmy 
pracowników dlaczego warto być z 
nami. Warto pamiętać, że każdemu, 
kto do NSZZ „Solidarność” należy, 
zależy na tym, by związek rósł w 
siłę. Dlatego informuj o tym czym 
się zajmujemy, podawaj nr telefonu 
do osoby kontaktowej, która związki 
rozwija.

 Im nas jest więcej tym jesteśmy 
silniejsi i skuteczniejsi. Tym lepiej się 

nam wszystkim pracuje.

Katarzyna Kot 
tel. 515 139 897

dzialrozwoju@solidarnosc.szczecin.pl
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Zwolnienia z obowiązku świadczenia 
pracy przez członka zarządu 

międzyzakładowej organizacji związkowej
W przypadku zwolnienia z obowiąz-

ku świadczenia pracy przez działaczy 
międzyzakładowej organizacji związ-
kowej stosuje się odpowiednio zasady 
dotyczące organizacji zakładowych. 
Oznacza to, że zwolnienie z obowiązku 
świadczenia pracy odbywa się zgodnie 
z art. 31 ustawy o związkach zawodo-
wych, który stanowi, że prawo takie 
przysługuje na okres kadencji w zarzą-
dzie zakładowej organizacji związkowej 
odpowiednio :

1) częściowo jednej osobie wykonu-
jącej pracę zarobkową w miesięcznym 
wymiarze godzin równym liczbie człon-
ków zatrudnionych przez pracodawcę, 
jeżeli ich liczba jest mniejsza od 150;

2) jednej osobie wykonującej pracę 
zarobkową, jeżeli związek liczy od 150 
do 500 członków zatrudnionych przez 
pracodawcę;

3) dwóm osobom wykonującym 
pracę zarobkową, jeżeli związek liczy od 
501 do 1000 członków zatrudnionych 
przez pracodawcę;

4) trzem osobom wykonującym pra-
cę zarobkową, jeżeli związek liczy od 
1001 do 2000 członków zatrudnionych 
przez pracodawcę;

5) kolejnej osobie wykonującej pracę 
zarobkową za każdy rozpoczęty nowy 
tysiąc, jeżeli zakładowa organizacja 
związkowa liczy ponad 2000 członków 
zatrudnionych przez pracodawcę;

6) w niepełnym wymiarze godzin i 
wtedy może ono być udzielane większej 
liczbie osób wykonujących pracę zarob-
kową, zgodnie z zasadami określonymi 
w pkt 1-5.

Osobie wykonującej pracę zarob-
kową w okresie zwolnienia od pracy, 
przysługują uprawnienia lub świadcze-
nia osoby wykonującej pracę zarobko-
wą oraz prawo do wynagrodzenia lub 
świadczenia pieniężnego, o ile  jednak 

zarząd zakładowej organizacji związko-
wej wystąpił z takim wnioskiem.

Różnice pomiędzy międzyzakłado-
wą a zakładową organizacją związko-
wą w zakresie zwolnień z obowiązku 
świadczenia pracy wynikają z art. 34 
ust. 2 oraz art. 341 ustawy o związkach 
zawodowych. Pierwszy z nich stanowi, 
że przy ustalaniu liczby członków, z któ-
rej wynika ile osób organizacja może 
zwolnić z obowiązku świadczenia pracy, 
uwzględnia się liczbę członków mię-
dzyzakładowej organizacji związkowej 
zatrudnionych u wszystkich pracodaw-
ców objętych działaniem tej organizacji. 
Przepis ten odnosi się do wszystkich 
członków międzyzakładowego związku 
zawodowego, a więc nie tylko do tych 
członków, którzy posiadają status pra-
cownika. Ponadto nie jest istotne przy 
tym, czy członkowie związku opłacają 
należne składki z tytułu przynależności 
do tej organizacji.

Natomiast art. 341 wprowadza za-
sadę wspólnego ponoszenia kosztów 
zwolnienia przez pracodawców ob-
jętych działaniem międzyzakładowej 
organizacji związkowej. Ponoszą oni 
solidarnie koszty, w tym koszty wyna-
grodzeń i składek na ubezpieczenia spo-
łeczne, związane z zatrudnianiem osoby 
wykonującej zwolnionej z obowiązku 
świadczenia pracy oraz oddelegowanej 
do wykonywania niezbędnych czynno-
ści związkowych.

Sposób i tryb ponoszenia tych kosz-
tów określa każdy pracodawca, który 
zwolni osobę lub osoby wykonujące 
pracę zarobkową z obowiązku świad-
czenia pracy lub od pracy zawodowej z 
zachowaniem prawa do wynagrodzenia, 
w zakresie dotyczącym kosztów związa-
nych z zatrudnianiem tej osoby lub tych 
osób, wykonujących pracę zarobkową. 
Koszty zwolnienia od świadczenia oso-

by wykonującej pracę zarobkową po-
noszone przez pracodawcę, u którego 
jest ona zatrudniona, powinny zostać 
obligacyjnie rozdzielone na pozostałych 
pracodawców, u których działa między-
zakładowa organizacja związkowa. 

W celu ustalenia owych proporcji art. 
341 ust. 2 ustawy o związkach zawodo-
wych nakłada na zarząd międzyzakłado-
wej organizacji związkowej obowiązek 
przedstawienia pracodawcy, który zwol-
ni osobę lub osoby wykonujące pracę za-
robkową z obowiązku świadczenia pra-
cy, od pracy zawodowej z zachowaniem 
prawa do wynagrodzenia lub od pracy 
z zachowaniem prawa do wynagrodze-
nia przekazania, informacji o liczbie 
członków tej organizacji zatrudnionych 
u wszystkich pracodawców objętych 
zakresem jej działania oraz specyfikacji 
zatrudnionych członków dla każdego 
osobno pracodawcy w przeliczeniu na 
pełny wymiar czasu pracy.

Zarząd międzyzakładowej organiza-
cji związkowej ma obowiązek przedsta-
wienia pracodawcy powyższych infor-
macji w terminie do 10. dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym 
nastąpiło zwolnienie osoby lub osób 
wykonujących pracę zarobkową z obo-
wiązku świadczenia pracy, od pracy 
zawodowej z zachowaniem prawa do 
wynagrodzenia lub od pracy z zachowa-
niem prawa do wynagrodzenia.

Wiktor Krukowski
Prawnik Zarządu Regionu
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Kalendarze do odbioru w grudniu
Jak co roku, w połowie grudnia rozpoczniemy wydawanie naszych firmowych kalendarzy. Wszystkie organizacje, 
które zamówiły kalendarze ścienne  lub książkowe będą mogły je odbierać w naszym biurze (al. Wojska Polskiego 
113, Szczecin), po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym lub mailowym.

Nasze kalendarze książkowe poza 
elegancką formą (stonowane kolory, 
tłoczone logo), są bardzo poręczne i 
wygodne. Ponieważ na jednej stro-
nie rozpisany jest jeden dzień, sprzy-

jają również komfortowemu plano-
waniu.

Kalendarz ścienny tym razem po-
kazywać będzie nasz budynek na tle 
zmieniających się pór roku. Kolory-

styka, utrzymana w odcieniu khaki, 
pasować będzie do każdego wnętrza.
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