
 

 

 

Początek roku obfitował w wydarzenia i wiadomości, które w 
każdym z nas wzbudziły zainteresowanie. Ale zaczniemy od czasu 
pracy w 2013 roku. Nominalny czas pracy wygląda następująco: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jest to ważne ze względu na rozliczanie okresów rozliczeniowych, 
ale także przy równoważnym systemie czasu pracy. Najbardziej 
niepokojące jest jednak to, że na wniosek posłów Platformy 
Obywatelskiej może to być także potrzebne w momencie rocznego 
okresu rozliczeniowego. Rząd 5 lutego 2013 roku przyjął projekt 
nowelizacji Kodeksu Pracy, wprowadzający ruchomy czas pracy i 
wydłużający okres rozliczeniowy do maksymalnie 12 miesięcy. 
Obecnie zajmuje się tym Sejm. Możemy więc zapomnieć o 
standardach czasu pracy, które już teraz niejednokrotnie są 
nagminne łamane. Wprowadzenie 12 miesięcznego okresu 
wyjasniane jest w nastepujący sposób: - Dzięki temu pracodawca, 
mając mniej zleceń ograniczy czas pracy pracowników np. do 7 
godzin dziennie i wcześniej puści ich do domu - tłumaczy 
minister pracy na blogu rządowym. - Kiedy pojawi się więcej 
zamówień załoga zostanie w pracy odpowiednio dłużej. Ważne, 
żeby wszystko sumowało się w 12-miesięcznym okresie 
rozliczeniowym. Zresztą to nie jedyny pomysł w propozycjach 
zmiany kodeksu pracy. Za pracę w nadgodzinach wedłóg PO, 
dodatek będzie wypłacany nie jak dotychczas na koniec danego 
okresu rozliczeniowego, lecz może zostać rozliczony w nastepnym 
okresie. Co to oznacza? Że pieniądze z tytułu nadgodzin mogą zostać 
wypłacone pod koniec następnego roku, a więc w skrajnych 
przypadkach po 2 latach. Zresztą sam dodatek ulegnie modyfikacji i 
za pracę gdzie dotąd przysługiwał 100% dodatek będzie 80%, a tam 
gdzie 50% propozycja wynosi 30%. Okazuje się, że w tym 
przypadku praca 4 zmianowa, okaże się jeszcze bardziej 
kosztogenna niż do tej pory. Zniknie także zapis o dobie 
pracowniczej, z którą maja problemy niektórzy kierownicy i liderzy. 
Do tej pory nie można było drugi raz pojawić się w dobie 
pracowniczej, chyba, że godziny te określone były, jako praca w 
nadgodzinach. Dla przypomnienia, nic nie daje zwolnienie 
pracownika, który rozpoczynał pracę o 14 i skrócenie mu dnia 
pracy do godziny 20, aby następnego dnia przyszedł na godzinę 
9 rano. W takim przypadku pracownik zgodnie z zapisami o 

czasie pracy przyszedł na nadgodziny a jego normalny czas 
pracy w dalszym ciągu rozlicza się od godziny 14.. Przerwa 11 
godzinnego odpoczynku jest prawem pracownika w momencie 
wystąpienia nadgodzin, które w dobie pracowniczej nie mogą 
wykraczać poza 5 godzin ponad normatywny czas pracy, a nie 
służyć do manipulowania czasem rozpoczynania i kończenia pracy.  

Patrząc na sprawy krajowe i europejskie nie można przemilczeć 
także „sukcesu”, jaki ogłasza PO w związku z budżetem europejskim 
i subwencjami, jakie otrzyma Polska. Czy to faktyczny sukces?  
 

 
Polska – 72, 9 mld euro = 15 000 euro na mieszkańca 
Litwa – 6 mld euro = 17 000 euro na mieszkańca 
Chorwacja – 8 mld euro = 18 000 euro na mieszkańca 
Portugalia – 20 mld euro = 20 000 euro na mieszkańca 
Czechy – 21 mld euro = 21 000 euro na mieszkańca 
Węgry – 23 mld euro = 23 000 euro na mieszkańca 
Słowacja – 15 mld euro = 27 000 ero na mieszkańca 
 

 
Ale to wszystko zależy od tego, w jaki sposób media będą to 
przekazywać. 
 

 

Trudno nie odnieść się 
także do sprawy związanej 
z premiami, jakie Marszałek 
Sejmu wypłaciła 
Prezydium.  
Zresztą jak każdy zauważył, 
szybko zatuszowanej przez 
PO poprzez nagłośnienie 
sprawy odwołania 
Wicemarszałek Sejmu i 
przepychankami w klubach 
parlamentarnych 
 



Zanim przejdziemy do spraw w zakładzie to warto przyjrzeć się 
inicjatywie i projektowi zwiazanemu ze stresem w pracy.  

 
NSZZ „Solidarność” w partnerstwie z Instytutem Medycyny Pracy w 
Łodzi realizuje innowacyjny projekt badawczy dotyczący poprawy 
warunków pracy.. 
 
Sektor spożywczy (fragment publikacji) 
W sektorze spożywczym 75,9% badanych stwierdziło, że muszą 
wykonywać dużo pracy w krótkim czasie, przy czym było to 
stresujące dla 82,9% z nich.  Po 74,1% respondentów wskazało 
takie odpowiedzi jak: W pracy wykonuję jedynie niewielki fragment 
produktu lub zadania, Moja praca polega na wykonywaniu, przez 
większość czasu, prostych powtarzalnych czynności oraz W mojej 
firmie praca wykonywana jest zrywami, z czego ostatni element był 
najczęściej oceniany jako stresujący (tak uznało 85,0% spośród 
tych, którzy zaznaczyli tę odpowiedź). 
Z kolei fakt, że wykonanie i jakość pracy zależy od jakości 
współpracy z kontrahentami i/lub podwykonawcami podkreślało 
mniej badanych (69,8%), ale było to stresujące aż dla 86,5% z nich. 
Duży wysiłek fizyczny również występował niezbyt często (w 
66,7% przypadków), ale został uznany za stresujący przez 88,9% 
osób, których dotyczył. 
 

Państwowa Inspecja Pracy wymienia kilka głównych przyczyn 
długotrwałego, chronicznego stresu w miejscu pracy, który odbija 
się negatywnie na zdrowiu pracownika. Poznanie przyczyn stresu w 
miejscu pracy to pierwszy krok do redukcji jego poziomu. Krok 
następny to ewentualne podjęcie działań mających na celu 
zapobieganie wywoływanych nim negatywnych skutków 
zdrowotnych. Przyczyny chronicznego stresu w miejscu pracy: 

- przeciążenie ilościowe pracą, 
znaczny wysiłek fizyczny w pracy, narzucone przez maszynę lub 
inne osoby tempo pracy, zaskakiwanie zadaniami, praca w 
pośpiechu, ciągłe zmiany w pracy, zabieranie pracy do domu, ciągła 
praca w nadgodzinach. 

-  przeciążenie jakościowe pracą, 
konieczność zachowania czujności przez cały czas pracy, 
wykonywanie zadań trudnych i skomplikowanych umysłowo, 
odpowiedzialność za ludzi lub za mienie dużej wartości, 
konieczność podejmowania decyzji o znacznych możliwych 
konsekwencjach 

- niedociążenie jakościowe pracą, 
wykonywanie prostych, powtarzalnych, monotonnych czynności, 
praca wysoce zautomatyzowana i poniżej możliwości 

- ograniczony zakres kontroli nad pracą, 
sztywne, niezmienne godziny lub czas pracy, niemożność 
decydowania o sposobie wykonania zadania, brak wiedzy nt. celu 
pracy – poczucie bycia „trybikiem w maszynie”, brak informacji nt. 
efektów pracy – poczucie wykonywania „pracy bez sensu” 

- niejasność pełnionej roli zawodowej, 
brak wiedzy nt. przydzielonych obowiązków,  brak wiedzy nt. 
sposobu wykonywania pracy (np. brak szkoleń wstępnych, 
wprowadzenia w obowiązki), konieczność „samozatrudnienia się” w 
dotychczasowym miejscu pracy 

- konflikt roli zawodowej, 
niespójne, sprzeczne, zmienne wymagania przełożonych, kontakty z 
„niezadowolonymi” klientami, częste lub długie wyjazdy służbowe, 
niemożność sprawowania opieki nad dzieckiem, ciągła 
dyspozycyjność, brak możliwości awansu, rozwoju, podwyżki, praca 
poniżej aspiracji 
- brak wsparcia ze strony współpracowników i przełożonych, 
system motywacyjny firmy zorientowany na rywalizację między 
pracownikami, brak informacji potrzebnych w pracy, brak wiedzy o 
planowanych lub trwających zmianach w przedsiębiorstwie lub w 
sposobie wykonywania pracy, uznaniowe traktowanie i ocenianie, 
różne formy dyskryminacji i przemocy ze strony 
współpracowników lub przełożonych 

- fizyczne warunki pracy, 
hałas, nieprzyjemne zapachy, niewłaściwa temperatura. 

 
 
”Zwierzęta nie mają rozumu, lecz tylko człowiek może być głupcem”. 

Tadeusz Kotarbiński 

Od początku roku z niepokojem obserwujemy ciągłą nagonkę na 
związki zawodowe. Podobną sytuacje zaobserwowaliśmy także w 
naszym zakładzie, gdzie cel istnienia NSZZ „Solidarność” 
poddawany jest ciągłej krytyce. Być może nie podoba się fakt, że 
konsekwentnie wykonujemy pracę, w celu obrony godności 
pracownika. Zamieszczony poniżej materiał jest tylko małym 
wycinkiem pracy, jaką codziennie wykonujemy w ramach 
zobowiązań wobec członków NSZZ „Solidarność”. Przy okazji 
zgodnie z przepisami, jesteśmy także przedstawicielami wszystkich 
pracowników zakładu, czy się to komuś podoba czy nie. 
 

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” podjęła stanowisko 
dotyczące wyceny stanowisk pracy. Zgodnie z porozumieniem 
podpisanym podczas negocjacji płacowych w ubiegłym roku, 
sprawa wartościowania stanowisk pracy miała rozpocząć się we 
wrześniu 2012 roku. Takie ustalenie podpisał Pracodawca i 
przedstawiciele NSZZ „Solidarność”. Związane było to przyjęciem 
warunków wzrostu wynagrodzenia na poziomie uzgodnionym 
przez Zarząd i związek OPZZ, z czym do końca nie zgadzała się 
nasza Komisja Zakładowa. W styczniu 2013 roku otrzymaliśmy 
zaproszenie, jako obserwatora w wartościowaniu.  
18.01.2013 Komisja Zakładowa podjęła stanowisko, w którym 
stwierdza, że nie do przyjęcia jest dla niej rola statysty i nie 
będziemy przysłowiowym „kwiatkiem do kożucha’ przedsięwzięcia, 
które wpłynie na kształtowanie stanowisk pracy.  Wartościowanie 
stanowiska ma na celu stwierdzenie czy dane stanowisko ma 
prawidłowo określony cel istnienia, obowiązki, zadania i zakres 
odpowiedzialności. Komisja Zakładowa nie zgadza się także z 
wybranymi procedurami firmy H. G., które opierają się jedynie na 
kryteriach rynkowych które nie uwzględniają czynników takich jak 
środowisko pracy, czynności manualne czy cechy osobowości. 
Zwróciliśmy uwagę na fakt, że prace związane z wartościowaniem 
spowodują zmiany w taryfikatorach i tabeli płac oraz modelu 
kompetencji. Bez pełnego udziału w tych pracach przedstawicieli 
NSZZ „Solidarność” trudno będzie osiągnąć konsensus i wprowadzić 
zaproponowane rozwiązania. Przewodniczący Dariusz Skorek 
uczestniczył w pierwszym spotkaniu Zespołu Wartościującego i 
zgodnie ze stanowiskiem Komisji Zakładowej nie brał udziału w 
następnych spotkaniach. Uczestniczył za to w spotkaniu z 
Dyrektorem Personalnym i Administracji wyjaśniającym całą 
sytuację. Prezydium Komisji NSZZ „Solidarność” na podstawie 
istniejących opisów stanowiska pracy i kart ryzyka zawodowego 
opracuje uwagi i karty opisu stanowiska posługując się metodą 
wartościowania przez kompetencje. Całość zostanie przekazana 
pracodawcy w celu dalszego omówienia, aby kontynuować 
rozmowy na temat stanowisk pracy. Jest to ważne wobec 
składanych niejednokrotnie przez NSZZ „Solidarność” uwag, 
dotyczących stanowiska - asystenta logistyki wewnętrznej, oraz 
operatorów maszyn na Carrerach, gdzie w naszej opinii te 
stanowiska powinny zostać jeszcze raz zwartościowane. 

Na wniosek Przewodniczącego Dariusza Skorka została 
przeprowadzona kontrola Okręgowej Inspekcji Pracy w Warszawie. 
Kontrola dotyczyła zwolnień w zakładzie oraz przepływu informacji 
i konsultacji z Radą Pracowników. W dokumencie pokontrolnym, 
który otrzymaliśmy w dniu 21.01.2013 Inspektor stwierdził, że: 
„zgromadzony w tej sprawie materiał nie daje jednoznacznych 
podstaw do sformułowania zarzutu uchylania się od obowiązku 
konsultacji z Radą”. Jednocześnie poinformował Komisję 
Zakładową NSZZ „Solidarność” o braku jednoznacznej podstawy 



prawnej, która pozwalałaby zakwestionować informowanie 
członków związku o zamiarze rozwiązania umowy przed 
wysłaniem stosownego zawiadomienia do związku. Był to następny 
problem, który miał być poddany kontroli. Zgłaszając to nadal 
uważamy, że doszło do próby zastraszenia i szykanowania 
członków związku. Twierdzimy, że doszło także do szantażowania 
związkowców przewidzianych do zwolnienia, których informowali 
przedstawiciele pracodawcy. Straszenie ich pozbawieniem 
dodatkowych świadczeń, gdyby skorzystali ze zwolnienia 
lekarskiego w celu uniknięcia rozwiązania umowy o pracę nie 
mieści się w żadnych normach. Komisja określiła te działania, jako 
niczym nieuprawniony szantaż stosowany wobec pracowników 
należących do NSZZ „Solidarność”. Można domniemywać  że mierzy 
się innych swoją miarą i podejrzewa o czyny do których jest się 
samemu zdolnym. Według nas staje się niebezpieczną praktyką, 
coraz częściej tolerowaną na terenie firmy. Niestety materiał 
zgromadzony przez Komisję Zakładową w tej sprawie w widzeniu 
Inspektora kontrolującego nie był na tą chwilę wystarczający, aby 
rozpocząć procedury związane z tym zgłoszeniem, co nie oznacza, 
że Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” odstąpiła od tej sprawy.   
 

W styczniu zwróciliśmy się do pracodawcy z pismem dotyczącym 
zmian w regulaminach, które nie zostały wcześniej uzgodnione ze 
związkami zawodowymi.  W otrzymanej odpowiedzi 
poinformowano nas, że: „pracodawca nie widzi potrzeby 
uzgadniania z nami treści dokumentów dla pracowników 
nieobjętych Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy oraz uważa 
za nieuzasadnione oczekiwanie uzgodnienia treści tych 
dokumentów ze związkami zawodowymi”. Komisja Zakładowa 
NSZZ „Solidarność” pragnie przypomnieć, że działa na podstawie 
ustawy o związkach zawodowych gdzie określono uprawnienia 
związków. Wszelkie sprawy związane z regulaminami i 
dokumentami dotyczącymi zbiorowych stosunków pracy, a w 
szczególności regulaminów premiowania podlegają negocjacją ze 
związkami. Nie ma znaczenia, jakich pracowników dotyczą. Jak 
dotąd na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentantem 
pracowników podczas tworzenia prawa zakładowego są związki 
zawodowe. Prezydium Komisji Zakładowej zastanawia się, w jaki 
sposób rozwiązać tą kwestię. Brane pod uwagę są dwa rozwiązania, 
czyli wszczęcie sporu zbiorowego lub powiadomienie Państwowej 
Inspekcji Pracy. W tej sprawie przeprowadzana jest konsultacja z 
prawnikami Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. 
 

Kolejny dokument złożony do Zarządu Spółki dotyczy zmiany 
dokonanej w kartach audytu 4S, bez ustalenia zawartych tam 
punktów premiowych ze związkami zawodowymi. Jak się 
spodziewaliśmy, także żaden z pracowników nie został 
poinformowany o tym, że nastąpiły zmiany w tym dokumencie. 
Karty audytu są częścią regulaminu miesięcznej premii 
motywacyjnej, które zostały uzgodnione z działającymi w zakładzie 
związkami zawodowymi. Komisja NSZZ „Solidarność” nie może 
zgodzić się na jednostronną zmianę w tym dokumencie i będzie 
oczekiwać wyjaśnienia tej kwestii oraz wyciagnięcia konsekwencji 
za powstałą sytuację. Nie poddajemy pod wątpliwość potrzeby 
wprowadzenia zmian w punktach premiowych, ale przypominamy 
o uprawnieniach, jakie w tym zagadnieniu posiadamy. Poza tym 
zwykła przyzwoitość nakazuje powiadomić pracowników, że do 
premii będą brane inne punkty niż dotychczas.   
 

Zbliża się koniec kadencji Społecznej Inspekcji Pracy. Komisja 
Zakładowa przygotowała nowy Regulamin, w którym powiększono 
liczbę inspektorów. Jego ogłoszenie musi zostać zaakceptowane 
przez obydwie organizacje związkowe. Dlatego został on przesłany 
do związku OPZZ w celu konsultacji, wniesienia poprawek i uwag. 
Obecnie dokument jest przygotowywany do formy ostatecznej i 
zostanie wkrótce podpisany. Zmianą jest powołanie grupowych 
społecznych inspektorów pracy, którzy odpowiedzialni będą za 
poszczególne komórki organizacyjne na terenie zakładu. 
Uprawnienia Społecznej Inspekcji Pracy w wielu punktach są 
mocniejsze niż związków zawodowych. Są też bardziej wiążące dla 
pracodawcy od szczególnie w zaleceniach BHP. Ogłoszony 
regulamin będzie początkiem kampanii wyborczej na Społecznych 

Inspektorów Pracy w Lotte Wedel. Moment zgłaszania kandydatur 
jak i procedury związane z wyborem inspektorów ogłosi powołana 
w tym celu komisja wyborcza. 
 

Rozpoczęła pracę Komisja Socjalna w skład, której wchodzą 
przedstawiciele związków. Obecnie komisja oczekuje na 
przedstawiciela pracodawcy, który zgodnie z ustawą o funduszu 
świadczeń socjalnych administruje budżetem. Przedstawiciele 
związków zawodowych, gotowi są do przyjęcia preliminarza na 
2013 rok, oraz rozpatrzenia stosownych wniosków i podań. Wśród 
pomysłów, które chce zaproponować NSZZ „Solidarność” do 
zrealizowania w ramach działalności funduszu jest: 

 Spartakiada Przemysłu Spożywczego w Pasymiu 
 Wycieczka wzorem tej z zeszłego roku, która zebrała 

bardzo pochlebne opinie.  
 Wycieczka do Wilna i Trok 
 Wyjazd na grzyby. 

Oczywiście te plany zależne są od poziomu dofinansowania przez 
fundusz socjalny. W zeszłym roku pomysł NSZZ „Solidarność” i 
zaproponowanie profesjonalnie przygotowanej wycieczki, zebrał 
pochlebne opinie i zintegrował pracowników zakładu.  Dlatego 
szczególne podziękowania należą się Wiceprzewodniczącej Komisji 
Zakładowej Eli Dębskiej za organizację tego przedsięwzięcia i 
poświecenie swojego prywatnego czasu, aby wszystko było dopięte 
na ostatni guzik. Wspominamy o tym, aby wyjaśnić że w organizacji 
tego wyjazdu nie brał udziału żaden kierownik, szczególnie ten 
który naobiecywał pracownikom taki wyjazd i brzydko mówiąc 
wypiął się na nich.  
 

Początek roku to nałożenie się kilku przedsięwzięć i działań. W 
ostatnich tygodniach w związku z wartościowaniem stanowisk 
pracy Przewodniczący Komisji Zakładowej dokonał przeglądu 
stanowisk i pracy na linii „Venus”. Wniosek z tej wizyty znajdzie 
swoje miejsce w raporcie, o którym piszemy w dalszej części. 
Komentując na gorąco spostrzeżenia można zauważyć zbytnie 
obciążenie na stanowiskach.  Szczególnie zauważalne jest to przy 
gotowaniu pomad (gdzie zabrany został pomocnik, chyba aby 
poprawić efektywność). Problem stanowi także dokładnie 
obowiązków, co nie przekłada się w żaden sposób na uznanie 
przełożonych nie wspominając o uposażeniu. Ciekawostką i 
ewenementem jest traktowanie i system pracy pracowników na tym 
dziale. Jest grupa „naszych” i grupa „niewygodnych” przesuniętych 
na stałe z działu ptasiego mleczka. Wykonują oni pracę na linii 
„Venus”, która w żaden sposób nie jest zbieżna z organizacją pracy 
na tym obszarze.  Taki sam przegląd dokonany zostanie na innych 
działach produkcyjnych. W następnej kolejności planowany jest 
dział c-600 gdzie powstało kilka nowych stanowisk pracy. 
Problemem tego działu jest także źle przygotowaną i rozliczona 
inwestycja, która ciągnie się teraz za pracownikami, (co przekłada 
się na poziom wypracowanej premii) oraz powodują wieczne 
problemy z zarządzaniem i produkcją wytwarzanego wyrobu, co 
dodatkowo jeszcze podraża koszty produkcji. 
  

Wzorem lat ubiegłych Przewodniczący stara się przygotować 
raport z działalności Komisji Zakładowej oraz raport o stanie 
zakładu pod względem BHP, zarządzania pracownikami oraz 
stosunków społecznych. Raport przedstawiany jest członkom 
Komisji Zakładowej oraz Kierownictwu Zakładu. Zebrany materiał 
służył do prac związanych z przeciwdziałaniem patologiom 
środowiska pracy. Spodziewamy się reakcji na zawarte tam wnioski, 
ale zdajemy sobie sprawę, że pracownicy oceniani są poniżej 
oczekiwań za mówienie prawdy, dlatego tę rolę wziął na siebie 
związek Solidarność. Oczywiście tak jak przełożeni potrzebujemy 
„donosicieli”. Niestety nie jesteśmy w stanie za ten czyn nikogo 
faworyzować czy też w jakikolwiek sposób docenić. Z pośród 
„doniesionych” problemów i tematów Komisja Zakładowa 
zdefiniowała następujące wnioski: 

 w dalszym ciągu zła komunikacja lub jej całkowity brak w 
szczególności na poziomie kierownik – pracownik, 

 brak jasnych i czytelnych celów, które mają być brane pod 
uwagę podczas oceny lub ich całkowity brak  



 brak reakcji przełożonych w ciągu całego roku albo, co 
najmniej w półroczu wobec pracowników, którzy mogą 
zostać ocenieni poniżej oczekiwań,  

 brak obiektywizmu w ocenie i „krótka pamięć „ skupiająca 
się na ostatnich 2-3 miesiącach przed oceną, 

 brak dialogu z przełożonymi, każda wypowiedź 
traktowana jest, jako sprzeciwienie się zaleceniom, 

 cenzura i próby cenzurowania wszystkiego i wszystkich, 
 niezgodne z zapisami ogłaszanie zmian do 

harmonogramów, tłumaczone elastycznością i nagłymi 
korektami w planach produkcyjnych, 

 oderwane od rzeczywistości wskaźniki premiowe i 
możliwości linii produkcyjnych w stosunku do planów, 

 łamanie przepisów o dobie pracowniczej,  
 nieetyczne odnoszenie się pracowników i przełożonych, 

dotyczy nie tylko poziomu przełożony – podwładny, ale i 
na poziomie pracownik – pracownik, 

 brak elastyczności przełożonych, słaba reakcja na sytuacje 
alarmowe lub wymagające szybkiego rozwiązania 
problemu, 

 faworyzowanie pracowników, którego podstawą jest 
często lizusostwo i donosicielstwo, 

 fikcja i brak przygotowania do przeprowadzania 
jakiejkolwiek oceny pracowników 

  brak czytelności i zrozumienia przez pracowników 
systemu ocen, 

 manipulowanie czasem pracy, szczególnie kalendarzem 
pracy w momencie przejścia na różne systemy zmianowe, 

 brak kontroli nad inwestycjami, ich odbiór i rozliczenie, 
 
Komisja Zakładowa opracowując ten dokument może powątpiewać 
w celowość ogłaszanego przez pracodawcę kodeksu etycznego, 
skoro działania, jakie są podejmowane, zaprzeczają jego 
przestrzeganiu przez pracodawcę i jego przedstawicieli. Nie stanowi 
on także w żaden sposób prawa pracy, ale jest kodeksem norm 
etyczno-moralnych oraz zachowań, które powinny być 
respektowane, aby chwalić się statusem odpowiedzialnego 
pracodawcy.  Na to właśnie zwróciliśmy także uwagę, składając w 
listopadzie 2011 roku propozycję wprowadzenia załącznika do 
regulaminu pracy, z zapisami o zapobieganiu lobbingowi. Niestety, 
inicjatywa związku nie znalazła pozytywnego odbioru i została 
odrzucona przez pracodawcę.  
 

Ostatnią kwestią omawianą w tym numerze są rozmowy dotyczące 
przeglądu i wzrostu wynagrodzenia w 2013 roku. O tym, że 
rozpoczęły się rozmowy nie będziemy się szczególnie rozpisywać z 
racji tego, że do momentu zakończenia negocjacji, wszelkie 
informacje związane z ich przebiegiem są od wielu lat objęte 
tajemnicą. Nie jest to jakiś wymóg prawny, ale dobra praktyka, aby 
nie rozbudzać w pracownikach jakichkolwiek niczym niepopartych 
żądań lub apetytu na skonsumowanie czegoś, co nie znajdzie 
rozwiązania pomiędzy stronami. W tym zakresie uprawnienia 
związków zawodowych są niepodważalne, a za zobowiązania, jakie 
zostaną podpisane odpowiadają przed członkami związku, mimo że 
dotyczyć będą ogółu pracowników.  Do tego momentu odbyły się 
trzy spotkania, na których to każda ze stron przedstawiła swoje 
spostrzeżenia dotyczące składników wynagradzania i ich wysokość, 
oraz omówiono kwestie związane z sytuacją zakładu i jego 
możliwościami. O dalszych postępach będziemy informować na 
bieżąco poprzez stronę www i w następnym wydaniu biuletynu.  
 

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” prenumeruje Tygodnik 
Solidarność i Miesięcznik WPiS. Zawsze po 7 egzemplarzy zostaje 
udostępnionych dla was bezpośrednio przy drzwiach związkowych. 
Prosimy jednak, jeżeli zapoznałeś się z czasopismem, to przekaż je 
następnemu, zostaw na stołówce lub włóż z powrotem do 
pojemnika, aby inni też skorzystali. W większości przypadków 
materiał tam zawarty nie dezaktualizuje się szybko. Z góry 
dziękujemy za zastosowanie się do tej prośby.  
 
„Kłamstwem można niekiedy zajść daleko, ale nie można wrócić” - 
Tadeusz Kotarbiński 

Jaka płaca taka praca… 
Z premedytacją zmieniłem 
znane przysłowie, odwracając 
kolejność słów.  Wzrasta 
liczba pracowników, którzy 
chcą mieć zakres 
obowiązków, pozwalający 
pogodzić pracę z życiem 

osobistym. Pytam się, o co mają się zabijać?!  No, jaka płaca, taka 
praca. I nie to, że nie chcą pracować, bo chcą, ale finansowo nie 
wyrabiają. Bo wymagania coraz wyższe, a po odliczeniu długów, 
jakie każdy sobie narobił, niewiele zostaje na utrzymanie, a na wsi 
nie mieszkamy.. Zresztą jak myślą menagerowie, w dupach by się im 
poprzewracało, gdyby było więcej. Bo oczekuje się że firma będzie 
liderem, „number one”, ale wynagradzać to zgodnie z jakąś 
wymyśloną teorią. A jak łatwo przewidzieć w obliczu 
pogłębiającego się kryzysu, na podwyżki nie ma co zbytnio liczyć. 
Ale odpowiedzialnych, elastycznych, kreatywnych i co 
najważniejsze dyspozycyjnych pracowników to by się chciało. No 
cóż, pracodawcy są na razie przekonani, że o nowych pracowników 
łatwo na rynku pracy. A i owszem, w tym momencie nie ma 
większego z tym problemu. Ale czy faktycznie wszyscy na rynku 
pracy są tacy, jak wyobraża to sobie pracodawca?  Coraz bardziej 
realne jest, że mogą mieć wkrótce problem podczas rekrutacji. Na 
rynek wchodzi pokolenie niżu demograficznego, a młodzi nie myślą 
już wyłącznie o większym przelewie, służbowej komórce czy 
laptopie, ale o tym, by pracować mniej. Bo potrzebują po pracy się 
rozerwać, pójść na basen czy fitness. Aż 9 na 10 badanych, chce 
łatwiej godzić życie zawodowe z rodzinnym. Na razie pracodawcy 
czują się dość pewnie i nie są zbyt skłonni spełniać prośby 
pracowników, bo wierzą, że na ich miejsce czeka kolejka chętnych. 
Eksperci ostrzegają jednak, że już w 2015 roku liczba osób w wieku 
produkcyjnym spadnie i o pracowników będzie coraz trudniej. 
Dlatego doradzają, by już teraz postarać się zatrzymać wartościowe 
osoby. A co ciekawe przeszkolenie i wykształcenie pracowników 
jest coraz droższe i te pieniądze sami, jako pracodawcy wyrzucają w 
błoto. Bo dużo się mówi o oszczędnościach, o świadomej polityce, a 
trwoni się tysiące i miliony na ruchy, które odbijają się czkawką na 
ekonomii firmy. Bo chodzi o to……, by syty głodnego zrozumiał. Bo 
daje się jałmużnę, a wymaga się DUŻO. I jak w „Kilerze” dla jednego 
na waciki, a drugiemu ledwo na michę wystarcza. Więc koniec 
końców nie jest taka różowo, jak by na to wyglądało. 
 

WYSZPERANE  

 
Czy ktoś jeszcze pamięta gdy koło Wedla (widoczny budynek i 
elewacja części biurowej zakładu, oraz budynek mieszkalny Wedla) 
przejeżdżała słynna „Kolejka Jabłonowska”? Patrząc na to zdjęcie 
uzyskane z portalu odkrywcy.pl, możemy pokusić się o stwierdzenie 
że pochodzi z okresu przedwojennego, gdy w 1925 roku pojawiły 
się pierwsze tramwaje na ulicy Grochowskiej. Torowisko 
tramwajowe widoczne jest po lewej stronie zdjęcia, równolegle do 
torów kolejki. Kolejka ulicą Grochowską i Zamoyskiego  przewoziła 
pasażerów  w latach 1901-1952, z krótkimi a przerwami w 1939 
roku oraz 1944-45.   Przystanek kolejki o nazwie Kamionek  od 
1916 roku umieszczony był w Rogatce Grochowskiej.  
Ostatni, symboliczny raz, Kolej Jabłonowska pojawiła się na torach 
przy ul. Grochowskiej 31 stycznia 1956. 


