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e-Tygodnik Regionu  

Środkowo-Wschodniego  

Niezależnego Samorządnego 

Związku Zawodowego G łos związkowca 
Numer 5/2017  

       01.02.2017 

Z przykrością musimy przy-

jąć do wiadomości, że nasz 

pierwszy przewodniczący był 

tajnym współpracownikiem 

służb bezpieczeństwa PRL. 

Bardzo dobrze się stało, że 

w sposób jednoznaczny zostało 

to rozstrzygnięte, bo tylko praw-

da – bez względu na to jak trud-

na – jest wartością nadrzędną. 

Czas żeby i sam zainteresowa-

ny wreszcie stanął w prawdzie, 

co powinien już zrobić wiele lat 

temu. Dzisiaj nie budziłoby to 

tak dużych emocji. 

Ocenę jego działalności po-

zostawiamy historykom, a wy-

baczenie i rozliczenie pozosta-

wiamy tym, którym jego działal-

ność wyrządziła szkodę.  

Nie zmienia to jednak faktu, 

że Lech Wałęsa ma swoje miej-

sce w historii i był pierwszym 

przewodniczącym Komisji Kra-

jowej Niezależnego Samorząd-

nego Związku Zawodowego 

„Solidarność”. 

Piotr Duda,  

Przewodniczący  

KK NSZZ „Solidarność” 

 

Specjalne oświadczenie  

przewodniczącego KK NSZZ “S”  

w sprawie współpracy Lecha Wałęsy  

ze Służbą Bezpieczeństwa PRL 
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 W dniu 16 grudnia 2016 r. 

Sejm RP przyjął ustawę o zmia-

nie niektórych ustaw w celu po-

prawy otoczenia prawnego 

przedsiębiorców (Dz.U. 2016, 

poz. 2255). Ustawa ta wprowa-

dza zmiany m.in. do Kodeksu 

pracy oraz do ustawy o zakłado-

wym funduszu świadczeń socjal-

nych. Zmiany weszły w życie  

z dniem 1 stycznia 2017 r.  

Najwyższy czas na składanie  

wniosku o tworzenie ZFŚS 

Zmiany ustawy Kodeks pracy 

dotyczą zasad ustalania regula-

minu wynagradzania, regulami-

nu pracy, świadectw pracy, 

współodpowiedzialności mate-

rialnej pracowników oraz  termi-

nów wniesienia odwołania do 

sądu pracy. 

Zmiana zasad ustalania regu-

laminu wynagradzania  polega na 

zwiększeniu do 50 liczby zatrud-

nionych pracowników nieobjętych 

zakładowym ani ponadzakłado-

wym układem zbiorowym pracy 

nakładającej na pracodawcę obo-

wiązek ustalenia warunków wy-

nagradzania za pracę w regula-

minie wynagradzania. Pracodaw-

ca zatrudniający mniej niż 50 

pracowników może ustalić regu-

lamin wynagradzania, ale nie jest 

do tego obowiązany przez prze-

pisy prawa.  

Inaczej kształtuje się sytua-

cja pracodawcy zatrudniające-

go co najmniej 20 i mniej niż 50 

pracowników, nieobjętych za-

kładowym ani ponadzakłado-

wym układem zbiorowym pracy 

– wówczas, gdy u takiego pra-

codawcy działa zakładowa or-

ganizacja związkowa i złoży 

ona wniosek o ustalenie regula-

minu wynagradzania, praco-

dawca  ma obowiązek ustalić 

ten regulamin.  

W sposób analogiczny zo-

stała uregulowana zmiana za-

sad wprowadzenia regulaminu 

pracy.  

Termin na wniesienie odwoła-

nia od wypowiedzenia umowy  

o pracę, żądania przywrócenia do 

pracy lub odszkodowania, żądania 

nawiązania umowy o pracę  ure-

gulowany w art. 264 k.p. został 

wydłużony i wynosi do 21 dni.  

Kodeks pracy 

Podniesiony został również 

próg zatrudnienia, którego osią-

gnięcie nakłada na pracodawcę 

obowiązek utworzenia zakłado-

wego funduszu świadczeń socjal-

nych. I tak,  obowiązek tworzenia 

Funduszu obejmuje pracodaw-

ców zatrudniających, według sta-

nu na dzień 1 stycznia danego 

roku, co najmniej 50 pracowni-

ków w przeliczeniu na pełne eta-

ty. Pracodawcy zatrudniający 

mniej niż 50 pracowników mogą, 

ale nie mają obowiązku tworzyć 

Funduszu.  Natomiast pracodaw-

cy zatrudniający co najmniej 20  

i mniej niż 50 pracowników  

w przeliczeniu na pełne etaty, 

tworzą Fundusz na wniosek za-

kładowej organizacji związkowej.  

Przepisy ustawy nie wskazują 

terminu, w którym zakładowa or-

ganizacja związkowa powinna 

złożyć wniosek o utworzenie 

Funduszu.  Zatem można przy-

jąć, iż termin ten rozpoczyna się 

z dniem wejścia w życie ustawy 

tj. z dniem 1 stycznia br.  

Spotkaliśmy się z opiniami,  iż 

termin ten upływa z dniem 31 

stycznia br.  Zgodnie z treścią 

art. 3 ust. 3a ustawy o zakłado-

wym funduszu świadczeń socjal-

nych  pracodawca zatrudniający 

mniej niż 50 pracowników  

w przeliczeniu na pełne etaty, 

nieobjęty układem zbiorowym 

pracy oraz niezobowiązany do 

wydania regulaminu wynagra-

dzania w pierwszym miesiącu 

Zakładowy fundusz 

świadczeń  

socjalnych 
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danego roku kalendarzowego 

przekazuje pracownikom infor-

macje w sprawie nietworzenia 

Funduszu i niewypłacania świad-

czenia urlopowego, w sposób 

przyjęty u danego pracodawcy. 

Zatem możliwość uwolnienia się 

przez pracodawcę od tworzenia 

zakładowego funduszu świad-

czeń socjalnych poprzez przeka-

zanie informacji w terminie wska-

zanym w ustawie  dotyczy tylko 

tych pracodawców, u których nie 

występują wewnętrze źródła pra-

wa pracy i nie działają związki 

zawodowe.   

Tam gdzie związki zawodo-

we działają lub występują we-

wnętrzne źródła prawa pracy 

rezygnacja z tworzenia fundu-

szu wymaga zmiany wewnętrz-

nego źródła prawa na zasadach 

ustawowych. 

Po to by nie zakłócać funkcjo-

nowania Funduszu,  zakładowe 

organizacje związkowe  działają-

ce u pracodawców zatrudniają-

cych  według stanu na dzień  

1 stycznia danego roku, co naj-

mniej 20 i mniej niż 50 pracowni-

ków w przeliczeniu na pełne etaty 

nie powinny ociągać się ze skła-

daniem wniosków o tworzenie 

zakładowego funduszu świad-

czeń socjalnych.   

Ze względu na docierające 

sygnały o problemach w wykładni 

przepisów, w szczególności doty-

czących utrzymania obowiązku 

tworzenia zakładowego funduszu 

świadczeń socjalnych, Komisja  

Krajowa NSZZ „Solidarność” 

zwróciła się do Ministerstwa Ro-

dziny, Pracy i Polityki Socjalnej  

i Ministerstwa Rozwoju  z wnio-

skiem o wydanie stanowiska  

w sprawie.  

www.solidarnosc.org.pl 

Kierowcy tirów, spawacze, 

pielęgniarki i położne, ale też sa-

modzielni księgowi, fryzjerzy, ku-

charze i krawcowe to pracowni-

cy, których najbardziej brak na 

polskim rynku pracy, informuje 

"Rzeczpospolita", powołując się 

na ogólnopolski Barometr Zawo-

dów. 

Tegoroczna edycja Barome-

tru Zawodów potwierdza wyraź-

ną poprawę na rynku pracy: 

lista profesji zagrożonych nie-

doborem wydłużyła się o ponad 

połowę, do 23, podczas gdy 

grupa specjalności z nadmia-

rem kandydatów skurczyła się  

z 15 do 7. 

W czołówce krajowej listy 

deficytowych zawodów obok 

kierowców ciężarówek i tirów 

są spawacze (ich niedobór też 

występuje w każdym wojewódz-

twie) oraz pielęgniarki i położ-

ne, o które jest trudno w 15 wo-

jewództwach. Aż w 14 regio-

nach pracodawcom będzie  

Barometr Zawodów 2017:  

kogo brakuje na rynku pracy 

w tym roku trudno o samodziel-

nych księgowych, kucharzy, 

krawców i fryzjerów.   

Na czele deficytowych pra-

cowników nadal są fachowcy  

z zawodowymi uprawnieniami, 

o tyle w miastach wojewódz-

kich, a zwłaszcza w najwięk-

szych ośrodkach, pracodawcy 

mocno też odczuwają niedobór 

specjalistów – na czele z pro-

gramistami i projektantami baz 

danych oraz pracownikami 

księgowości i finansów znają-

cych języki obce.  

Barometr sporządzono na 

podstawie informacji powiato-

wych urzędów pracy, prywat-

nych agencji zatrudnienia i in-

stytucji odpowiedzialnych za 

kontakty z inwestorami. 

www.solidarnosc.org.pl 
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NOWY NUMER JUŻ DO ODEBRANIA  

W LUBLINIE, UL. KRÓLEWSKA 3 
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Fundacja „Ruchu Solidarności Rodzin” 

 

21-109 Lublin, ul. Królewska 3, tel. 81/53 208 11 wew. 26,  fax. 81/53 233 01 

e-mail: fundacja.lublin@solidarnosc.org.pl 

 

Organizacja Pożytku Publicznego   Nr KRS 0000088689 

 

Konto:  

Bank Pekao SA III O/Lublin 88 1240 2382 1111 0000 3895 8209 

 

To tylko 

1 % 

a tyle dobrego można uczynić 

 

Zadbaj, aby Twoje podatki  zostały należycie wykorzystane! 

Ty decydujesz! 

 

Więcej informacji: http://www.solidarnoscrodzin.pl/jeden-procent.html  


