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W stronę UElastycznienia
pracy
Mimo dochodzących informacji o opóźnieniu przez stronę rządową prac nad wprowadzeniem
zmian w kodeksie pracy, dyrektywy unijne obligują wszystkie państwa członkowskie do
wprowadzenia z dniem 1 i 2 sierpnia nowych zapisów m.in. dotyczących wydłużenia urlopów
rodzicielskich, dodatkowych opiekuńczych i udogodnień dla pracujących rodziców.
Nowe regulacje mają na celu
wdrożenie dwóch unijnych dyrektyw, tj. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2019/1152 z dnia 20 czerwca
2019 r. w sprawie przejrzystych
i przewidywalnych warunków
pracy w Unii Europejskiej oraz
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158
z dnia 20 czerwca 2019 r.
w sprawie równowagi między
życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz
uchylającej dyrektywę Rady
2010/18/UE.

WIELKOPOLSKA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA

Maraton pomocy

Elastyczna organizacja pracy

Zgodnie z nowymi przepisami,
pracownik wychowujący dziecko do ósmego roku życia, będzie
mógł złożyć wniosek do pracodawcy (papierowy lub elektroniczny) o zastosowanie do niego
elastycznej organizacji pracy: telepracę, pracę w systemie przerywanego czasu pracy, pracę w systemie skróconego tygodnia pracy,
pracę w systemie pracy weekendowej, a także pracę w systemie
ruchomego czasu pracy oraz indywidualnego czasu pracy oraz
pracę w obniżonym wymiarze
czasu pracy. Wniosek będzie
składać się pracodawcy na co najmniej 21 dni przed planowanym
rozpoczęciem korzystania z elastycznej organizacji pracy.

Dwa dni z powodu siły wyższej

W pilnych sprawach rodzinnych
spowodowanych chorobą lub
wypadkiem, jeżeli niezbędna
będzie natychmiastowa obecność pracownika, będzie on
mógł skorzystać z tzw. zwolnienia z powodu ,,siły wyższej”.
Wymiar takiego zwolnienia to
2 dni albo 16 godzin w roku.
W okresie tego zwolnienia, pracownik zachowa prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia.

Urlop opiekuńczy

Pięć dni niepłatnego urlopu
opiekuńczego w ciągu roku będzie przysługiwać pracownikowi w celu zapewnienia osobistej
opieki osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie
domowym, która wymaga opieki z poważnych względów medycznych. Krewni, na których
będzie udzielany urlop opiekuńczy to: syn, córka, matka,

20 lipca 2022 w siedzibie Izby Przemysłowo-Handlowej odbyła się konferencja prasowa dotycząca elastycznego czasu pracy. Wzięli w niej udział: Jarosław Lange – Przewodniczący Zarządu Regionu Wielkopolska
NSZZ „Solidarność”, Wojciech Kruk – Prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Działyński –
Prezes Pracodawcy RP Wielkopolska.

ojciec oraz małżonek. Urlop będzie udzielany przez pracodawcę na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub
elektronicznej, w terminie nie
krótszym niż 1 dzień przed rozpoczęciem korzystania z tego
urlopu.

Równe obowiązki rodzicielskie

Nowelizacja prawa pracy ma
na celu propagowanie równego dzielenia się obowiązkami
z tytułu opieki nad dziećmi
pomiędzy obojgiem rodziców
poprzez m.in. zachęcanie matek do szybkiego powrotu do
pracy. W związku z planowanymi zmianami wydłuża się urlop
rodzicielski z 32 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka i 34 tygodni w przypadku ciąży mnogiej. Po zmianach będzie
wynosił on odpowiednio 41 i 43
tygodni. Projekt zakłada także
prawo do urlopu rodzicielskiego
zarówno dla matki, jak i dla ojca,
którym przysługiwać ma osobno
po 9 tygodni urlopu rodzicielskiego, którym nie można będzie
się dzielić z drugim rodzicem.
Jeśli którykolwiek z rodziców nie
wykorzysta urlopu, wówczas ten
przepadnie. Urlop rodzicielski
będzie udzielany na wniosek
pracownika jednorazowo bądź
nie więcej niż w 5 częściach i nie
później niż do ukończenia przez
dziecko 6 roku życia. Ponadto
pracownik – ojciec będzie mógł
wykorzystać urlop ojcowski
w wymiarze 2 tygodni do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca
życia.

Praca zdalna

Wreszcie też Kodeks pracy ureguluje pracę zdalną, która stała
się koniecznością w pandemii.
Praca zdalna będzie mogła być
wykonywana na polecenie pracodawcy w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego,
stanu zagrożenia epidemicznego
albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu.
Może być także wykonywana
w okresie, w którym zapewnienie
przez pracodawcę bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy
w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo
możliwe z powodu działania siły
wyższej – być może będą to np.
problemy z ogrzewaniem budynków, które zagrażają nam z powodu braku surowców spowodowanym wojną w Ukrainie. Praca
zdalna będzie mogła być wykonywana okazjonalnie, na wniosek
pracownika złożony w postaci
papierowej lub elektronicznej,
w wymiarze nieprzekraczającym
24 dni w roku kalendarzowym.

Związek i pracodawcy
wyprzedzają zmiany

Zanim jeszcze nowe uregulowania zaczną obowiązywać, wielu pracodawców już wcześniej,
zwłaszcza w dużych firmach
wprowadziło zmiany korzystne
dla pracowników. W dużej mierze wymusiła to sytuacja związana z pandemią. Na poziomie
organizacji, działając wspólnie
w Wielkopolskiej Radzie Dialogu
Społecznego, z inicjatywy NSZZ
Solidarność i Pracodawców RP

Wielkopolska, rozpoczęły prace
nad stworzeniem nowych regulacji w ramach Kodeksu pracy,
dotyczących
uelastycznienia
czasu pracy przy wykorzystaniu
porozumień w formule układów
pracy.
Problem wiąże się z przerwami
w procesach produkcyjnych, wynikających z przerwania łańcucha
dostaw, pandemii Covid-19 oraz
konsekwencji wojny na Ukrainie. Jak czytamy we wspólnym
komunikacie: ,,Pandemia oraz
inflacja dezorganizują bieżące
procesy gospodarcze, wpływając
niekorzystnie na sytuację pracodawców i pracobiorców. Wobec
powyższego, w trosce o przyszłość, o dobrą kondycję firm
oraz stabilne, godne i bezpieczne
zatrudnienie pracujących w nich
pracowników, reprezentatywne
organizacje pracodawców oraz
reprezentatywne związki zawodowe z Województwa Wielkopolskiego podejmują wspólny dialog
w celu przeciwdziałaniu kryzysowi gospodarczemu”.
Wspólna wielkopolska inicjatywa dwóch z trzech stron
dialogu społecznego, ma na celu
zwrócenie uwagi rządzącym
na konieczność wprowadzenia
zmian w Kodeksie pracy. Zmian,
które korzystne będą zarówno dla
pracodawców jak i pracowników,
ale przede wszystkim dla polskiej
gospodarki.
Pracodawcy i związkowcy
wystosowali w tej sprawie list do
minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg.
Oprac. AD

Związkowcy z Volkswagena
uzbierali ponad 22 tys. zł na
pomoc ukraińskim rodzinom
przebywającym pod opieką
Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ ,,Solidarność”.
Kwotę ze sprzedaży koszulek
,,Solidarni z Ukrainą” przekazali 19 lipca. Wcześniej
OM NSZZ „Solidarność” Volkswagen Poznań zorganizowała bieg i piłkarski turniej
charytatywny na rzecz ukraińskich rodzin.
Na konto specjalnie stworzone przez Zarząd Regionu,
co miesiąc także inne organizacje zakładowe przekazują
pieniądze, za które kupowana
jest żywność, środki czystości
i opłacane są media. Obecnie
w hostelu przy ul. Zamkowej w Poznaniu przebywają
33 osoby. Zarząd Regionu
opiekuje się również trzyosobową rodziną w Pile. Mimo że
w mediach sprawy uchodźców
nie są już głównym tematem,
nie oznacza, że osób potrzebujących pomocy jest mniej.
Wręcz przeciwnie. Po sprincie,
potrzebna jest pomoc długodystansowa.
- Przybyły nam kolejne
rodziny, które potrzebują
wsparcia materialnego – mówi
Aleksandra Cybulska, kierow-

nik Działu Rozwoju Związku
w Zarządzie Regionu wielkopolskiej ,,Solidarności”. –
Zbiórka jest cały czas otwarta. Najbardziej zależy nam na
stałych przelewach, nawet po
2 lub 5 zł miesięcznie, nawet do
końca roku, bo wiemy, że jeszcze przez długi czas będziemy
gościć uchodźców wojennych,
wśród których są także osoby
niepełnosprawne – głuchonieme – którym o wiele trudniej
znaleźć pracę, by mogły się
usamodzielnić. Dzięki stałym
wpływom możemy szacować
na co nas stać, tym bardziej, że
skończyło się wsparcie finansowe w postaci 40 zł na osobę
dla goszczących uchodźców.
Oprócz wsparcia finansowego, wciąż potrzebna jest
także pomoc rzeczowa.
W hostelu zepsuły się lodówka i pralka. Potrzebne są
także: narożnik, garnki, patelnie, wiatraki, chemia (proszki,
płyny do prania, tabletki do
zmywarki, ręczniki papierowe), a także kawa sypana i rozpuszczalna. Może komuś zalega w piwnicy sprawna lodówka
lub pralka, planuje kupić nową
kanapę – z radością zostaną
przyjęte przez naszych gości
z Ukrainy.
Anna Dolska

Ze sprzedaży 2 tysięcy koszulek, związkowcy z Volkswagena uzbierali
ponad 22 tys. zł
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Emerytury stażowe: tu nikt
nikomu nie robi łaski!

M. ŻEGLIŃSKI

– Na emerytury stażowe trzeba będzie jeszcze trochę poczekać – powiedział Jarosław
Kaczyński, prezes PiS, 24 lipca br. na spotkaniu ze zwolennikami i członkami PiS w Koninie.

Pod obywatelskim projektem ustawy o emeryturach stażowych zebrano235 tys. podpisów.

– Miejscem debaty nad emeryturami stażowymi jest komisja
sejmowa, a nie wiece partyjne.
Oczekujemy natychmiastowego
odmrożenia prac nad projektem
w sprawie emerytur stażowych
i rozpoczęcia procedowania projektu prezydenckiego – powiedział lider „Solidarności” Piotr
Duda, cytowany przez „Tygodnik Solidarność”. Odniósł się on
w ten sposób do wystąpienia prezesa PiS, który stwierdził, że „na
emerytury stażowe trzeba będzie
jeszcze trochę poczekać”.
Piotr Duda zwrócił przy tym
uwagę, że miejscem debaty nad
emeryturami stażowymi jest komisja sejmowa, a nie wiece partyjne. Ostro skrytykował zamrożenie prac w sejmowej komisji
polityki społecznej nad obywatelskim projektem „Solidarności”
o emeryturach stażowych, które
po pierwszym czytaniu od wielu
miesięcy zalegają w zamrażarce.
– Nie zgadzam się z argumentem, że problemem jest możliwość dorabiania przez emerytów
stażowych. Oni – jak nikt w Polsce, swoje emerytury już wypracowali i nikt nikomu nie robi tu
łaski – powiedział lider Związku
i przypomniał Jarosławowi Kaczyńskiemu, że zgodnie z projektem obywatelskim, firmowanym
przez „Solidarność”, warunkiem
skorzystania z emerytury stażowej jest wykazanie odpowiedniej

wysokości zgromadzonego kapitału, w Polskim Ładzie funkcjonują też zachęty podatkowe dla
dłuższej aktywności.
– Nie wolno dyskryminować
jednych emerytów, a innych preferować. Wszyscy, którzy osiągnęli
uprawnienia, mogą dorabiać, dlaczego nie mieliby stażowi. Ponadto
funkcjonują zwolnienia podatkowe dla osób pracujących po osiągnięciu uprawnień emerytalnych.
Trzeba je rozszerzać. To jest właściwa droga, a nie dyskryminacja
ograniczeniami – stwierdził Piotr
Duda i wypomniał niedotrzymanie uzgodnień z PiS w tej sprawie:
– To nie jest tylko kwestia postulatu sierpniowego, ale przede
wszystkim naszych własnych
ustaleń, szczególnie tych z maja
2015 r. Podczas wyborów prezydenckich, gdzie Jarosław Kaczyński osobiście wyraził aprobatę na
zapisanie w umowie z kandydatem na prezydenta Andrzejem
Dudą emerytur stażowych – powiedział Duda.
Przewodniczący NSZZ „S”
przypomniał swoją niedawną wypowiedź radiową, aby PiS nie szukał sobie wroga w „Solidarności”
i w imię wiarygodności wywiązał
się ze swoich zobowiązań.
– Prezes Kaczyński mówi, że
na emerytury stażowe trzeba będzie jeszcze poczekać. Nie – my
dłużej czekać nie będziemy – dodał Duda, a do posłów powiedział:

Pożegnanie Bronisława Klechy
Dnia 3.07. 2022 roku zmarł Bronisław Klecha, współzałożyciel
NSZZ „Solidarność” w Szpitalu
Wojewódzkim (Specjalistycznym)
w Pile. Działacz podziemnej Solidarności przy ZNTK Piła, Członek
Związku od 1980 roku. Niezwykle
ważna dla „Solidarności” postać,

nie tylko jako działacz związkowy
(wieloletni skarbnik organizacji
zakładowej) delegat na WZDR
Regionu Pilskiego, ZSIP, ale po
prostu aktywny, zawsze chętny do
pracy i pełen pomysłów związkowiec. Przede wszystkim – dobry
człowiek.

– Oczekuję od posłów wywodzących się z „Solidarności”
większej aktywności na rzecz
emerytur stażowych. W pierwszej kolejności odmrożenia sejmowych prac nad obywatelską
ustawą, która jest już po pierwszym czytaniu.
Jak informuje m.in. „Tygodnik
Solidarność”, prezes PiS Jarosław
Kaczyński podczas spotkania
z sympatykami w Koninie powiedział, że rozumie, że jest zniecierpliwienie, ale na emerytury
stażowe trzeba jeszcze trochę
poczekać.
– Czas zacząć od tego, jaki
procent PKB przeznaczamy na
emerytury. To jest wysoki procent
i zwiększanie tego, żeby pewna
grupa ludzi – mówię tu np. o paniach pięćdziesiąt kilka lat – miała
już w istocie drugą pensję. Bo to
nie jest tak, że ci ludzie nie chcą
pracować. Chcą mieć po prostu
drugą pensję. A nas po prostu
musi być na to stać – podkreślił
Kaczyński.
Przypomnijmy, że emerytury
stażowe dałyby kobietom możliwość przejścia na emeryturę po
przepracowaniu 35 lat, a mężczyznom – 40 lat. Sprawa stażowych emerytur była podnoszona
w kampaniach wyborczych Andrzeja Dudy dwukrotnie – w 2015
oraz w 2020 r.
Artur S. Górski,
solidarnoscgda.pl

Pracownik otrzymał naganę,
w której ogólnikowo napisano,
że dopuścił się zaniedbań obowiązków. Ukarany pyta, czy
można nie przyjąć kary porządkowej, jeśli ma się zastrzeżenia
dotyczące jej zasadności?
Odpowiedź niestety jest negatywna. Nagana, upomnienie,
rozwiązanie umowy o pracę ze
skutkiem natychmiastowym tzw.
zwolnienie dyscyplinarne jest
działaniem jednostronnym tzn.
jest ono skuteczne niezależnie
od tego, czy pracownik podpisze,
że odebrał dokument od pracodawcy, czy odmówi przyjęcia
(z zastrzeżeniem, że pracodawca
musi mieć świadka, że pracownik
został zapoznany z treścią dokumentu). Jeśli natomiast pracownik
nie zgadza się z karą, ma prawo się
od niej odwołać w ciągu 7 dni od
zapoznania się z jej treścią. Pracodawca z kolei ma kolejne 14 dni
na odpowiedź z uzasadnieniem.
Jeśli w tym terminie nie odpowie
pracownikowi, karę uznaje się za
niebyłą.
Odrębną kwestią jest treść kary
porządkowej. Kodeks pracy precyzyjnie ją reguluje.
- Kara porządkowa, tak samo
jak wypowiedzenie umowy o pracę, czy też jej rozwiązanie bez
wypowiedzenia, powinna wskazywać konkretną przyczynę jej
nałożenia – tłumaczy mec. Witold Kowalski z Biura Prawnego
ZR Wielkopolska NSZZ ,,Solidar-

PIXABAY

Nagana – czy pracownik może jej nie przyjąć?

ność”. - Konkretne naruszenie
obowiązków pracowniczych oraz
to kiedy to naruszenia miało miejsce. Wskazanie daty naruszenia
obowiązku jest istotne, albowiem
zgodnie z art. 109 § 1 k.p. kara nie
może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości przez pracodawcę o naruszeniu i po upływie 3 miesięcy
od tego naruszenia.
Jeśli więc w treści nagany nie
zostało wpisane konkretne przewinienie, którego pracownik dopuścił się w określonym terminie
– nagana została sporządzona
wadliwie.
Z kwestii formalnych należy
pamiętać, że nagana dla pracow-

nika powinna być sporządzona
w formie dokumentu w dwóch
egzemplarzach, gdzie jeden trafia do pracownika, a drugi zostaje
złożony do jego akt osobowych.
Po roku nienagannej pracy dokument powinien zostać z akt
usunięty, a kara ulega zatarciu.
Pracodawca powinien także pamiętać, że za jedno przewinienie
nie można pracownika karać wielokrotnie, więc jeżeli za naruszenie obowiązków została zastosowana nagana dla pracownika, to
nie można z tego tytułu ukarać go
odebraniem premii – co niestety
dość często wykorzystują pracodawcy pozbawiając pracownika
należnej premii. AD

Obchody 40. rocznicy zamknięcia ośrodka
internowania dla kobiet w Gołdapi

T. BIAŁASZCZYK

poniedziałek, 1 sierpnia 2022, nr 1248

Społeczność Gołdapi oraz „Gołdapianki” - adresatki bezinteresownej pomocy - po zakończeniu uroczystej
mszy świętej.

W dniach 22 – 24 lipca 2022 r. odbyły się uroczystości upamiętniające internowane w 1982 roku
kobiety – działaczki „Solidarności” i NZS, przywożone z całej
Polski do Ośrodka Odosobnienia w Gołdapi.
Ośrodek odosobnienia dla
kobiet opozycji w Gołdapi zorganizowano w dawnym ośrodku
wczasowym Radiokomitetu. Przebywały tam kobiety w różnym wieku i z różnych środowisk. Zostawi-

ły daleko rodziny – dzieci, mężów,
rodziców. Od stycznia do lipca
1982 roku przewinęło się przez ten
ośrodek ponad 700 kobiet. Po latach wiadomo, że nie były to przypadkowe osoby. Po internowaniu
większość była zaangażowana
w działalność podziemną, część
wyjechała na emigrację, gdzie też
były zaangażowane w działania na
rzecz Polski i Polaków.
Elementem obchodów 40. rocznicy zamknięcia ośrodka w Gołdapi

W Ogólnopolskim Ośrodku Odosobnienia dla Kobiet w Gołdapi,
w okresie 6 stycznia 1982 do 22 lipca 1982, były internowane
działaczki opozycji antykomunistycznej. Doświadczyły wszechstronnej pomocy duchowej i materialnej od życzliwych Mieszkańców Gołdapi wspomaganych przez Kościół.
Wdzięczne „Gołdapianki”, 24 lipca 2022 r.
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była konferencja naukowa na temat
ośrodka i losów internowanych
kobiet. W konkatedrze NMP Matki
Kościoła odprawiona została Msza
Św. Odsłonięto również tablicę
dziękczynną dla mieszkańców za
okazane w czasie internowania
wsparcie.
tysol.pl
Z ówczesnego Regionu Wielkopolska w Gołdapi były internowane: Krystyna Laskowicz,
Izabela Cywińska, Aleksandra
Bessert, Ewa Szadkowska, Ewa
Siarkiewicz-Bivand, Joanna Lewicka, Marlena Grobecka, Barbara Napieralska, Julita Inglot,
Eulalia Kochańska, Alicja Siwik,
Bolesława Borowska. Z Regionu
Leszczyńskiego: Dorota Kubiak,
Anna Martynów, Alicja Orzałkiewicz, Ewa Więcek.

