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Prawo do odłączenia 
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Ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej 
Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa 
oparte na poszanowaniu wolności i 
sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu 
społecznym oraz na zasadzie pomocniczości 
umacniającej uprawnienia obywateli i ich 
wspólnot.   Preambuła Konstytucji RP         

  

Czas układów zbiorowych

 

Organizacje związkowe skupione w Sekretariacie 

Spożywców NSZZ “Solidarność”,  działające w 

koncernach: Dr Oetker, Nestle, Zentis, HK Scan i 

Coca Cola HBC 1 lutego br. rozpoczynają negocjacje 

z pracodawcami nad zakładowymi układami 

zbiorowymi pracy. Sekretariat, jako struktura 

branżowa, będzie wspierał komisje zakładowe 

podczas rozmów z zarządami. EFFAT będzie 

współdziałała z Sekretariatem, zapewniając kanały 

komunikacji na forum europejskim. 

 

Parlament Europejski przyjął 21 stycznia br. 

rezolucję do Komisji Europejskiej w sprawie 

dyrektywy o prawie pracowników do 

„odłączenia” poza godzinami pracy.   

Dotychczasowe regulacje czasu pracy nie 

gwarantują równowagi pomiędzy pracą a 

życiem prywatnym wraz z rozwojem nowych 

technologii. Czas pandemii COVID-19 

pokazał skalę problemu. Francja i Belgia, 

wpisały już do przepisów krajowych „prawo 

do bycia offline”. Cyfryzacja dała większą 

elastyczność, ale rośnie presja, żebyśmy byli 

zawsze aktywni i osiągalni, „podłączeni do 

sieci”. Esther Lynch, z-ca sekretarza 

generalnego EKZZ:  „Oczekujemy, że Komisja 

Europejska przedstawi przepisy, które 

umożliwią pracownikom egzekwowanie 

prawa do odłączenia się od pracy poza 

godzinami pracy”. Ograniczenia dotyczące 

COVID-19 zmusiły miliony ludzi do pracy w 

domu, co może zatrzeć granicę między 

czasem zawodowym a osobistym.      

. 

 

Praca, własność, zysk, sprawiedliwość 

społeczna to pola, na których stykają się, 

czasem gwałtownie, różne wizje człowieka i 

ekonomii. Od właściwych rozwiązań 

ekonomicznych zależy dobrobyt rodzin i 

całych społeczeństw. W tym roku mija 130 

lat od napisania przez Leona XIII encykliki 

Rerum novarum, ogłoszonej w maju 1891 

r., wciąż aktualnego drogowskazu zasad 

prawa naturalnego.   

W 2021 r. pensja minimalna to 2 800 zł. (w 

ub.r. wynosiła 2600 zł). Stawka godzinowa 

od umów zlecenia wynosi 18,30 zł. Wzrost 

wynagrodzenia „minimum” pociąga za sobą 

zmiany w wysokości  świadczeń 

pracowniczych, których wysokość jest 

pochodną minimalnej pensji: kwota dodatku 

stażowego, odszkodowania od pracodawcy, 

który dopuścił się mobbingu, dodatku za 

pracę w porze nocnej, kwoty wolnej od 

potrąceń z wynagrodzenia za pracę, które 

należy pozostawić pracownikowi do 

dyspozycji. 
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Znaj prawo pracy 

Najważniejszymi norweskimi 
dokumentami, które regulują stosunek 
pracy są Kodeks Pracy 
(Arbeidsmiljøloven) oraz Ustawa 
Urlopowa (Ferieloven). Głównym celem 
kodeksu pracy jest zapewnienie 
pracownikom jak najlepszych 
warunków pracy. Chodzi głównie o 
bezpieczeństwo miejsca pracy i równe 
traktowanie pracowników. Relacje 
między pracobiorcami a 
przedsiębiorcami kontroluje norweska 
Państwowa Inspekcja Pracy, do której 
można się zgłaszać ze wszystkimi 
zapytaniami oraz problemami. Sporo 
informacji dostępnych jest w języku 
polskim na stronie NAV (norweski 
urząd pracy) www.nav.no  

 

Związkowe federacje 

W Norwegii związki zawodowe łączą 
się w stowarzyszenia zwane 
federacjami. Do związku zawodowego 
mogą zapisać się każdy, kto legalnie 
pracuje w Norwegii -  poprzez stronę 
internetową związku za pomocą 
formularza lub osobiście w siedzibie 
związku.   

Cztery największe norweskie federacje 
związków zawodowych to: 
Landsorganisasjonen i Norge (LO), 
Hovedorganisasjonen for universitets 
og høyskoleutdannede (Unio), 
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund 
(YS) i Akademikerne. 

Biuro Projektu: Region Gdański NSZZ „Solidarność”, Wały Piastowskie 24,  80-855 Gdańsk, tel. 58 308 43 37, e-mail: 

j.szarkowska@solidarnosc.gda.pl https://www.facebook.com/dialog.kluczem.rozwoju/ 

20 stycznia 2021 r. Joe Biden, 46 prezydent USA 
złożył przysięgę na stopniach Kapitolu. Ma on 
realizować program propracowniczy, którego 
ogłoszenie spowodowało, że uzyskał poparcie 
centrali AFL-CIO. To m.in. zapowiedź reformy 
prawa pracy, zwiększającej uprawnienia 
związków zawodowych i przyjęcia przez Kongres 
ustawy o ochronie prawa do organizowania się 
(PRO, Protecting the Right to Organize Act). 
Ustawa m.in. wdraża wiążący arbitraż, gdy 
związek i pracodawcy nie mogą dojść do 
porozumienia podczas negocjacji zbiorowych, 
zakazuje stałego zastępowania strajkujących 
pracowników. Konstrukcja praw związkowych w 
USA wywodzi się z lat 1933-39, z pokryzysowego 
tzw. Nowego Ładu (New Deal).   

Rząd Norwegii ogłosił 23 stycznia br. zamknięcie 
Oslo oraz okolicznych miejscowości w związku z 
wykryciem ogniska brytyjskiej mutacji 
koronawirusa. - Wprowadzamy najsurowsze 
środki, tak jak to było w marcu ub.r. , a w 
niektórych obszarach nawet bardziej restrykcyjne 
- stwierdził  minister zdrowia Bent Hoie.   
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