
 
 

Przyjąć dobrowolnie cierpienie za 
drugiego człowieka, to coś więcej 
niż tylko cierpieć. Na taką decyzję 
mogą się zdobyć tylko ludzie 
wewnętrznie wolni.   J. Popiełuszko 

Mija 30 lat od męczeńskiej śmierci 
Błogosawionego Ks. Jerzego Popiełuszki 

 

 
 
Abp Sławoj Leszek Głódź w niedzielę 31 sierpnia 2014 
podczas Mszy Św. sprawowanej z okazji 34. Rocznicy 
powstania NZZ „Solidarność” ogłosił błogosławionego 
Ks. Jerzego Popiełuszkę patronem „Solidarności”. 

 
Czasem przełomu w życiu 
Ks. Jerzego stało się lato 
1980 roku.  
W niedzielę 20 sierpnia 
delegacja strajkujących 
hutników prosi Księdza 
Kardynała Wyszyńskiego o 
przybycie księdza do huty.  
Kapelan Księdza Prymasa 
przyjeżdża do kościoła Św. 
Stanisława Kostki. W 
zakrystii zwraca się z prośbą 
do księdza Czarnoty, który 
odmawia w związku z 
przygotowaniem do 
odprawiania Mszy Świętej w 
parafii. Wtedy zgłasza się z posługą ksiądz Popiełuszko.  
 
6 czerwca 2010r. Benedykt XVI ogłosił ks. Jerzego 
Popiełuszkę błogosławionym. 
20 września 2014 roku w diecezji Créteil we Francji 
rozpoczął się proces kanonizacji bł. ks. Jerzego. 
Autentyczność uzdrowienia za jego wstawiennictwem 
François Audelana badać będzie trybunał 
kanonizacyjny złożony z teologów i lekarzy–ekspertów. 
Jeśli się okaże, że cud był autentyczny w rozumieniu 
prawno-kanonicznym, to podjęte zostaną kolejne kroki 
kanonizacyjne. 

 
 
W kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim 
Żoliborzu odbyły się główne uroczystości 
upamiętniające 30 rocznicę męczeńskiej śmierci bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki. 
 
W uroczystości wzięła udział rodzina i krewni bł. ks. 
Jerzego, przedstawiciele Komisji Krajowej NSZZ 
Solidarność z przewodniczącym Piotrem Dudą, poczty 
sztandarowe, związkowcy, kapelani, parlamentarzyści 

oraz tłumy wiernych. Eucharystii 
przewodniczył i homilię wygłosił ks. 
bp Józef Guzdek, Ordynariusz Polowy. 
 
W Polsce, gdy słudzy ideologii 
rozmywali granice między dobrem, a 
złem w czasie zniewolenia i łamania 
ludzkich sumień Bóg przez posługę ks. 
Jerzego przypominał narodowi 
podstawowe prawdy jak godność 
człowieka i jego wolność – mówił ks. 
Biskup, potwierdzając, że jednym z 
największych współczesnych 
proroków był bł. Ks. Jerzy 
Popiełuszko.  
 

Patron „Solidarności”, duszpasterz ludzi pracy i służby 
zdrowia, duchowy przewodnik inteligencji i artystów, 
obrońca pokrzywdzonych i prześladowanych w stanie 
wojennym wielokrotnie wyjaśniał, że: „Nie zachowasz w 
pełni godności, gdy w jednej kieszeni będziesz nosił 
różaniec, a w drugiej książeczki innej ideologii. Nie 
możesz jednocześnie służyć dwóm panom. Musisz 
dokonać wyboru, ale po głębokim przemyśleniu”. 
 
Pragnę podziękować Danucie Jusińskiej, Dorocie Łach, 
Jerzemu Użarowskiemu i Januszowi Kudelskiemu, za 
reprezentowanie naszych członków w uroczystości.  



 
 

aczniemy od wiadomości dotyczącej spotkań w 
sprawie wyceny niektórych stanowisk w części 

produkcyjnej naszej fabryki. Strona związkowa 
uczestniczyła w dwóch końcowych spotkaniach, 
podsumowujących proces, podczas których zapoznano 
nas z dotychczasowymi wynikami i wnioskami.   
Zespół wyceniający, oraz wnioskodawcy (w tym 
przypadku kierownicy obszarów) zarekomendowali:   
- trzy stanowiska na wyższą grupę zaszeregowania,  
- dwa stanowiska na tym samym poziomie,   
- jedno stanowisko na niższą grupę zaszeregowania.  
Podczas pierwszego spotkania, związki zawodowe 
wysłuchały wnioskodawców, oraz otrzymały 
dokumentację dotyczącą każdego z rozpatrywanych 
stanowisk.   Otrzymały czas na zapoznanie się z 
dokumentami, weryfikacją złożonych wniosków oraz 
zgłoszeniem swoich uwag.   
Drugie spotkanie w dniu 13.10.2014 rozpoczęło się od 
wysłuchania odpowiedzi, które związek Solidarność 
zadał podczas przeglądania i weryfikacji dokumentów.  
Strony spotkania doszły do porozumienia i podpisały 
wniosek o zmianie przypisania stanowisk pracy do 
poszczególnych kategorii zaszeregowania, to jest: 
 
  Obsługa celofaniarki ptasie mleczko L1 –    

nowa kategoria zaszeregowania III 
 Obsługa Carrer 2000/3000 w całym zakładzie – 

nowa kategoria III 
 Obsługa Hugo Beck na Cavemilu 600 –          

nowa kategoria zaszeregowania III 
 Operator maszyn Sealpack na L1 i L2  – 

utrzymana kategoria zaszeregowania III 
 Pomocnik na zarabianiu C-600 – zmiana na 

kategorię I 
 

O zmianach i ilości osób, które zostaną poddane 
procesowi powiadomią bezpośrednio kierownicy 
obszarów produkcyjnych.   
Jednocześnie w najbliższym czasie zespół pracować ma 
nad wyceną stanowiska asystenta logistyki 
wewnętrznej (magazynierki), który jest procesem 
bardziej złożonym z powodu bezpośredniego 
występowania tego stanowiska w ZUZP. 
 

 dniu 15.10. 2014 miało miejsce spotkanie Rady 
Pracowników z reprezentantami Zarządu Lotte 

Wedel. Podczas spotkania omówiono bieżące zmiany 
zaistniałe w zakładzie. Rada dość ogólnie została 
zapoznana z bieżącą sytuacją i planami na najbliższy 
okres w zamierzeniach Spółki.  
Spotkanie wynikało bezpośrednio z sytuacji 
personalnej oraz strategicznej, jaka zaistniała w 
zakładzie w ostatnim okresie.  

 
Program na 
cztery lata 

 
Ochrona miejsc pracy i 

stałego zatrudnienia, wzrost wynagrodzeń i poprawa 
bezpieczeństwa pracy, działania na rzecz tworzenia 
nowych miejsc pracy i rozwoju przemysłu to 
najważniejsze zadania dla NSZZ Solidarność wskazane 
w uchwale programowej związku na lata 2014 – 2018. 
W uchwale programowej wymieniono m.in. działania 
na rzecz ograniczenia umów śmieciowych, wzrostu 
płacy minimalnej, przywrócenia wieku emerytalnego 
uwzględniającego polskie realia, obniżenia podatków i 
rozwoju przemysłu. Tylko bezpieczna i właściwie 
wynagradzana praca może stać się podstawą realnej 
gospodarki i długofalowego rozwoju naszego kraju 
gwarantującego także systematyczny wzrost środków 
na ochronę zdrowia, edukację, a w przyszłości, 
odpowiednie zabezpieczenie emerytalne. W uchwale 
duży nacisk położono też na problem bezrobocia, 
szczególnie wśród ludzi młodych i osób, które 
ukończyły 50 lat. Do Kodeksu pracy należy wpisać 
rozdziały dotyczące statusu osób bezrobotnych,ich 
prawo do szkolenia oraz zabezpieczenia w przypadku 
bezrobocia. Podobnie należy uczynić z najbardziej 
zagrożoną grupą ryzyka czyli pracownikami 
tymczasowymi. Zwrócono również uwagę na 
pogłębiający się kryzys dialogu społecznego w Polsce, 
lekceważenie, łamanie porozumień zawartych z 
partnerami społecznymi, brak skutecznych negocjacji, 
szczególnie na szczeblu ponadzakładowym, czy 
wreszcie ataki na związki zawodowe. Obecnie 
Rzeczypospolita nie jest dobrem wspólnym wszystkich 
obywateli, a dobrem wybranych i uprzywilejowanych. 
Równość praw i wolności obywatelskich musi się 
realizować także poprzez powszechny udział obywateli 
we własności i dochodach z rozwoju gospodarczego. 

 
Podstawa to 

przemysł! 
Fundamentem rozwoju 
polskiej gospodarki 
powinien być przemysł. 
Dobrze funkcjonujący, 
rozwijający się, odgrywa 
kluczową rolę w 
zapewnieniu dobrobytu 
pracownikom i ich 

rodzinom, a zarazem pozostaje decydującym 
czynnikiem w tworzeniu miejsc pracy, jest elementem 
stabilizującym finanse i gospodarkę państwa. Stanowi 
on o niezależności i suwerenności gospodarczej Polski. 
Na szczęście coraz mniej ludzi wierzy w szkodliwy mit, 
głoszący, że tzw. nowoczesna gospodarka powinna być 
oparta na usługach. Polacy na własnej skórze, boleśnie 
przekonali się, co oznacza rezygnacja z przemysłu.  
To prosta droga do biedy, bezrobocia, stagnacji.  
 

Z
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ZWYCIĘSKI 
REMIS? 

 
Mecz z Niemcami 
oglądałem razem z 
moim 10-letnim 

synem. Zauważyłem, że po raz pierwszy od czasu, gdy 
ogląda ze mną mecze, był pozytywnie zdziwiony.  
Jednak. Niby się cieszył, natomiast dotychczasowe 
spostrzeżenia podpowiadały mu, aby być 
przygotowany na tradycyjne rozczarowanie. To 
smutne, ale rozumiem go. Zwycięstwo, które 
widzieliśmy, to mógł być tylko sen. Po wygranej 
wyszedłem na balkon, aby zapalić papierosa i 
zderzyłem się z niepokojącą ciszą. Żadnych grup 
kibiców z niegazowanymi napojami w dłoniach. 
Brakowało euforii i hymnu „Polacy, nic się nie stało”.  
A przecież było to, do czego byliśmy przyzwyczajeni od 
zawsze. Obrona Częstochowy i podnoszące na duchu 
bramki po kontrach. Gra niezbyt wyrafinowana, ale za 
to wola walki i poświęcenie. Cisza, która kuła w uszy i 
zmuszała do refleksji, wbrew własnemu przekonaniu 
oraz logice. Dlaczego nie świętujemy, dlaczego nie 
słychać fanfar? Kiedy w zakładzie ogłoszono ruchy i 
zmiany. Kiedy można było sadzić, że nastąpi jednak 
chwila dyskusji, chwila pewnych decyzji, nastąpiła 
cisza. I tak jak po meczu z Niemcami. Trzy dni po 
historycznym zwycięstwie, znowu wróciliśmy do szarej 
rzeczywistości, a pewne rzeczy wracają do chorej 
normy.  A mogłoby się zdarzyć coś, co polscy kibice 
nazywają cudem, a gdzie indziej jest normalną reakcją 
trenera na wydarzenia boiskowe. Pocieszam się jednak, 
że pozostała mi świadomość podchmielonego kibica, 
który z sepleniącą dykcją zaintonował: „Polacy, nic się 
nie stało”. Który przez chwilę rozglądał się i 
nasłuchiwał, czy dołączy do niego reszta chóru.  
Choć może niesprawiedliwie oceniam sytuację?  
Warto jednak zauważyć, że ławka rezerwowych po 
zmianach, stała się krótka, a zaplecza nie ma. 
Faworyzowani rezerwowi, mimo usilnych starań i 
chęci, nie posiadają doświadczenia. Dodatkowo brak im 
umiejętności, które wystarczają na 90 minut meczu, nie 
wspominając, o jakości gry. Że duszenie liderów i 
operatorów, może zakończyć się udarem mózgu, a w 
karcie, jako przyczynę poda się niewydolność 
organizmu, zamiast oczywistego błędu lekarskiego. 
Należy jednak przyjąć, że w historii, oprócz zwycięstw i 
porażek, są jeszcze tzw. remisy zwycięskie. Zwycięskie, 
dlatego, że nie są porażkami. Przykładem był wtorkowy 
mecz ze Szkocją. Czy zatem my także mamy do 
czynienia z takim remisem?  
Bo chodzi o to…….. że remis jest czasem gorszy od 
przegranej, bo porażkę ponoszą obydwie strony.   
Odpowiedzi nie oczekuję. Równie dobrze mógłbym 
pytać, co robił cały sztab trenerski, aby zapobiec 
takiemu rozwojowi sytuacji? Stwierdzenie, że remis to 
dobry wynik i będziemy dalej grali na naszych 
warunkach, które tak bardzo lubimy. Że mamy 
swobodę oraz dokonamy przeglądu, stworzymy 

podsumowanie i odpowiednie raporty, uznaję za 
niesatysfakcjonującą odpowiedź.  
I na tym mógłbym wywód zakończyć, bo z pointy 
jestem zadowolony, ale niestety zwycięski gol nie padł.  
A w takim wypadku potrzebny będzie rewanż, który 
znowu może pochłonąć ofiary.  
 

 
 

„ŁAWECZKA” 
Słynna ławeczka z Wilkowyj jest miejscem 
prowadzenia dyskusji i różnego rodzaju polemik. 
Można do niej porównać siedzibę związku, gdzie tego 
typu zagadnienia rozstrzygane są, podczas spotkań 
komisji zakładowej.  Pokój związku Solidarność jest 
miejscem gdzie wolność słowa i wypowiedzi, pozwala 
łatwiej zrozumieć to, co dzieje się w zakładzie.  
Bo w życiu musi być coś trwałego, a nasza „ławeczka” 
znalazła już swoje miejsce w społeczności zakładu. 
Ostatnim burzliwym przykładem jest sprawa i dyskusja 
nad wyceną stanowisk. Pozytywne aspekty dotyczące 
awansu na niektórych stanowiskach, nie przysłoniły 
całości sytuacji i dyskusji dotyczącą innych spostrzeżeń 
związanych z tym tematem. Co ciekawe, łatwo dało się 
odczuć, że nie ma w zakładzie pracownika, który by 
wierzył w szczerość intencji przełożonych, a tym 
bardziej, gdy chodzi o awanse stanowiskowe.  
I jak w „Ranczu”, rola wiejskiego prostaczka jak 
Hadziuk, męża bizneswoman, mimo że niepozorna, jest 
w takich sytuacjach bardzo potrzebna. On swoje wie. 
Jak mówi: - Ja z moją żoną to czasem mamy taką różnicę 
poglądów, że nawet, która godzina jest, się nie 
zgadzamy. Jednak opinie o szczerości, to "zasługa” 
pewnych zaistniałych sytuacji i biegu wydarzeń, które 
nawarstwiały się przez pewien okres w zakładzie. Być 
może także, były wspierane przez jakiegoś zdolnego 
manipulatora typu Czerepach?  
Niemniej miejsce, jakim jest pokój związku Solidarność 
i wyrażane tam opinie, zawsze znajdują konkretne 
rozwiązanie. W jedności siła, a merytoryczna dyskusja i 
podejście do zagadnień, może potwierdzić tezę, że 

„Tam” nie ma elity, 
która by jakoś 
znacznie odstawała 
od stałych bywalców 
„ławeczki”.   
 
To do najbliższego 
spotkania.  
No. 



 
Rozliczanie pracy w 

niedziele i święta 
W rozumieniu art. 1519 § 
1 k.p. dniami wolnymi od 
pracy są niedziele i święta 
określone w przepisach o 
dniach wolnych od pracy. 
W zamian za pracę w 
niedziele i święta 
przysługuje zawsze pełny 
dzień wolny od pracy, bez 

względu na to, w jakim wymiarze pracownik świadczył 
pracę w te dni. Co to oznacza?  
Bez znaczenia jest, na jaki czas przyszło się do pracy w 
niedzielę lub święto, z tego tytułu należy się cały dzień. 
Pamiętajmy, że pracodawca jest obowiązany zapewnić 
w zamian inny dzień wolny od pracy w okresie 6 dni 
kalendarzowych poprzedzających lub następujących po 
takiej niedzieli, dlatego w harmonogramach ważne jest 
zaznaczenie takiego dnia. Ale, jeżeli nie jest możliwe 
wykorzystanie dnia wolnego od pracy w zamian za 
pracę w niedzielę w tym terminie, pracownikowi 
przysługuje dzień wolny od pracy do końca okresu 
rozliczeniowego. Natomiast, pracownikowi 
wykonującemu pracę w święto, pracodawca jest 
obowiązany zapewnić w zamian inny dzień wolny od 
pracy w ciągu okresu rozliczeniowego. W tych zapisach 
o odbiorze widać różnicę rozliczania pracy w niedziele, 
od pracy w święta.   
 
Pragnę zwrócić uwagę na fakt, że NSZZ 
„Solidarność” w związku z prowadzonym w zeszłym 
roku sporem zbiorowym, podpisała porozumienie z 
pracodawcą w ramach którego, praca w święta w 
naszym zakładzie (oprócz 11 listopada) nie jest 
dopuszczalna, poza pełnionymi dyżurami i 
zabezpieczeniem zakładu.  
Dlatego Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” pracę 
w święta definiuje, jako pracę wynikającą z pracy w 
nadgodzinach. W wyniku tego nie powinno się oznaczać 
dni świątecznych w harmonogramach, jako dni pracy, 
oprócz warunkowo dopuszczonego dnia 11 listopada.  
Jakie to są dni? 
1 stycznia - Nowy Rok,  
6 stycznia - Święto Trzech Króli,  
Pierwszy i drugi dzień Wielkiej Nocy,  
1 maja - Święto Pracy,  
3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja,  
Pierwszy dzień Zielonych Świątek,  
15 sierpnia - dzień Bożego Ciała,  
1 listopada - Wszystkich Świętych,  
11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,  
25-26 grudnia - święta Bożego Narodzenia 
 
Jeżeli wykorzystanie dnia wolnego nie jest możliwe, 
pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia 
w wysokości 100 % za każdą godzinę pracy w święto, 
co w naszym przypadku będzie dotyczyć wszystkich 
świąt, oprócz 11 listopada, za który w pierwszej 

kolejności przysługuje odbiór dnia wolnego, a dopiero 
później dodatek, jeżeli taki dzień nie zostanie oddany.  
Dzień wolny rekompensuje pracownikowi pracę w 
niedzielę i święta w granicach dobowej normy czasu 
pracy, czyli do 8 godzin. Praca powyżej 8 godzin jest 
pracą w godzinach nadliczbowych na dobę i dlatego 
powinna zostać pracownikowi zrekompensowana, jako 
praca w godzinach nadliczbowych, tzn. dodatkiem do 
wynagrodzenia albo czasem wolnym od pracy. Dodatek 
za pracę nadliczbową na dobę w wolną niedzielę i 
święto zawsze wynosi 100 % wynagrodzenia. 
 
W razie braku możliwości udzielenia dnia wolnego od 
pracy w zamian za pracę w niedzielę i święto do końca 
okresu rozliczeniowego – pracownikowi przysługuje 
dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100 % za 
każdą godzinę pracy.  
Powyższe zasady stosuje się niezależnie od tego, czy 
praca w niedzielę lub święto wynika z rozkładu czasu 
pracy pracownika, czy też, czy była to praca z powodu 
szczególnych potrzeb pracodawcy albo konieczności 
prowadzenia akcji ratowniczej lub usunięcia awarii. 
 
Do pracy w święto przypadające w niedzielę stosuje się 
przepisy dotyczące pracy w niedzielę. W następnych 
numerach zajmę się innymi problemami związanymi z 
czasem pracy. 

Co szósty pracownik 
szykanowany przez 
przełożonego. 
 
W badaniu CBOS "Szykany w 
pracy", wynika, że co szósty 
pracownik w ciągu ostatnich 
pięciu lat osobiście doświadczył 

szykan ze strony swojego przełożonego. Pytania 
odnosiły się zarówno do osobistych doświadczeń, jak i 
ogólnego występowania zjawiska szykanowania w 
miejscu pracy. Prawie, co szósty pracownik (17%) 
deklaruje, że w ciągu ostatnich pięciu lat był 
szykanowany przez swojego przełożonego, w tym, 
(5%) twierdzi, że działo się to często. Pracownicy byli 
rzadziej szykanowani przez współpracowników – w 
ciągu ostatnich 5 lat ze strony koleżanek i kolegów 
mobbingu doświadczył, co dwunasty pracownik (8%). 
W sumie 28% zatrudnionych przyznaje, że w ich 
miejscu pracy pracownicy byli szykanowani przez 
przełożonych lub innych współpracowników, w tym 
8% mówi o częstym występowaniu tego typu 
zachowań. Najczęściej wskazywane szykany ze strony 
przełożonego to odmawianie wzięcia urlopu, 
niepozwalanie na korzystanie ze zwolnienia 
lekarskiego (15%), a także powierzanie zadań, do 
wykonania, których pracownik nie był przygotowany i 
krytyka realizacji takiego zadania. Nieco rzadziej mowa 
była o straszeniu lub szantażowaniu zwolnieniem z 
pracy (13%) czy też o złośliwych uwagach, docinkach, 
niewybrednych żartach ze strony przełożonych (13%). 
Co dziesiąty, (10%) jako przykład podawał bezzasadne 
pozbawianie nagrody lub premii. 


