
 

 

Jeśli będziesz przykładnie pracował osiem 
godzin dziennie, może ci się kiedyś uda 
zostać kierownikiem i pracować dwanaście. 
                                                Robert Lee Frost 

Konkurs z okazji XXXV lat 
NSZZ „Solidarność” 

 
Przypominamy o otwartym 
konkursie na prace związane z 
XXXV rocznicą NSZZ 
„Solidarność”. Zgłaszać możecie 
wszelkie formy: grafiki, rysunki, 
fotografie, fraszki, wiersze czy też 
żarty. Każda z prac zostanie 
oznaczona symbolem (autor do 
wiadomości związku) i 
zaprezentowana w majowym 

wydaniu Infosa oraz na naszej stronie www.  Od tego 
momentu do połowy czerwca wszyscy chętni będą 
mogli oddać swój głos na wybraną pracę.  

NAGRODY 
I miejsce – 300 zł 
II miejsce – 200 zł 
III miejsce – 100 zł 
Nagroda specjalna – 100 zł (wybrana praca przez 
Komisję Zakładową i Komisję Rewizyjną) 
Z pośród głosujących, wylosowanych zostanie 5 osób, 
dla których przewidujemy nagrodę po 50 złotych.  
 
JAK TO JEST Z NASZĄ SKŁADKĄ ZWIĄZKOWĄ?  

 
Koniec roku oprócz 
podsumowań to 
także okres 
rozliczeń. Aby 
zrozumieć, czym 

dysponujemy, 
należy poznać 
zasady dotyczące 
naszej składki 

związkowej. Mimo pewnych zobowiązań, komisja 
zakładowa musi zagospodarować każdą złotówkę 
naszej składki związkowej, aby wystarczyło na 
działalność statutową, pomocową i wynikającą z 
ciążących na nas obowiązków. 

Dlatego wyjaśnimy, czym faktycznie dysponuje Komisja 
Zakładowa. Prześledźmy podziała składki na 
przykładzie 20 złotych. Przyjmijmy tę kwotę, jako 
średnią składkę w naszym zakładzie. 
 
                  8zł (40%) – zostaje odprowadzone do 
Regionu Mazowsze i Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność”. Opłata wynika z uchwały finansowej 
związku i statutu NSZZ „Solidarność”  
 
                 1zł (5%) – musi zostać przeznaczone na 
fundusz strajkowy, stanowiący rezerwę komisji 
zakładowej w budżecie.  
 
                 1zł (5%) - opłaty stałe i zobowiązania, w tym 
opłaty za telefon, internet, pocztę i opłaty związane z 
prowadzeniem rachunku. 
 
Już w momencie potrącenia wam składki z 20 złotych 
na inną działalność związku pozostaje 10 zł.  
Czy to dużo? Oczywiście jedni stwierdzą, że tak, ale 
można spojrzeć na swój pasek wypłaty i rozeznać się, 
jaka składka została wam potrącona i czym musimy 
gospodarować. Na chwilę obecną płacących składki jest 
około 115 członków, plus 15 pół etatowców płacących 
w okresie wrzesień – grudzień oraz 12 emerytów i 
rencistów (średnio 25 zł rocznej składki). Organizacja 
związkowa to jeszcze 9 pracujących członków 
zwolnionych ze składek, oraz 21 bezrobotnych 
członków związku. Trudno zatem tak ustawić budżet 
aby wystarczyło jeszcze na inne zobowiązania, a w 
szczególności na obciążenia takie jak: 
 
                    4zł (20%) – działalność sportowa i 
rekreacyjna, czyli dopłaty do wycieczek, spartakiady, 
imprez, konkursów oraz upominków na święta. 
 
                     0,60zł (3%) - opłaty sekcyjne, czyli składka 
członkowska na sekcję a w tym opłaty na EFFAT i IUL 
 
                     1zł (5%) – pomoc socjalna, zapomogi 
bezzwrotne na leczenie lub ratowanie zdrowia, klęski 
żywiołowe oraz pomoc w nagłych przypadkach  
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                     1,40zł (7%) - zasiłki statutowe, wynikające 
ze statutu NSZZ „Solidarność” oraz uchwały komisji 
zakładowej o wysokości świadczeń miedzy innymi za 
urodzenie dziecka, śmierć członków rodzinny czy inne. 
  
                     0,60zł (3%) – fundusz szkoleniowy, 
przeznaczony na materiały i przejazdy na szkolenia.  
 
                     0,60zł (3%) – kwoty przeznaczona na 
prenumeratę Tygodnika Solidarność, miesięcznika 
WPiS, Magazynu BHP, programów komputerowych i 
antywirusowych oraz opłaty serwera strony www. 
 
                     0,80zł (4%) – biuro i konserwacja, czyli 
zakup papierów, długopisów, tonerów, tuszy. Przeglądy 
sprzętu i ich konserwacja. W tej pozycji znajdują się 
także wydatki dotyczące wydawania gazetki InfoS 
                       
                     0.80zł (4%) - delegacje - wyjazdy służbowe, 
sekcyjne, organizacyjne. Koszty biletów i paliwa. Opłaty 
za wieńce, kwiaty, znicze itp.. 
  
                     0,20zł (1%) – pozostająca rezerwa, która 
jest rozdysponowana w momencie zmian w budżecie i 
przekroczeń wydatków w jakiejś pozycji . 
 
Jak widzicie, każda złotówka i pozycja ma swoje 
przeznaczenie i jest umiejscowiona w rocznym 
sprawozdaniu, które otrzymuje także urząd podatkowy, 
do którego składa rozliczenie z działalności Komisja 
Zakładowa NSZZ „Solidarność”. 
 
 

Zgodnie z nową uchwałą 
finansową Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność” 
wszystkie struktury 
związku do końca 2016 

roku, mają wprowadzić nowe wzory deklaracji 
członkowskich. 
Od stycznia 2015 roku nowo wstępujący do związku 
muszą wypełniać nowe druki deklaracji, natomiast 
stare deklaracje sukcesywnie będą wymieniane. Wiąże 
się to także z przygotowaniem do wydania 
elektronicznych legitymacji członkowskich, które maja 
być także kartami rabatowymi do punktów usługowych 
i dedykowanych sklepów, z którymi NSZZ „Solidarność” 
podpisuje stosowne umowy. 
  
 

Papierowe wydania Infosa to tylko wycinek tego, co 
faktycznie pojawia się na naszej stronie internetowej 
pod adresem www.solidarnosc311.pl. 
Zapraszamy do odwiedzenia strony Komisji Zakładowej 
i zapoznania się z informacjami tam zawartymi. 

 
 

Etyka, czy osiąganie zysków? 
Kto powinien zadbać o przestrzeganie praw 
pracowników? Czy kwestia etycznego biznesu to obszar 
odpowiedzialności tylko pracownika? Dlaczego trzeba 
rozmawiać o prawach człowieka w biznesie?  
Czyli w wielkim skrócie pytanie brzmi: kto, kogo, przed 
czym i w jaki sposób powinien chronić, aby 
zabezpieczyć? No to teraz trzeba podrapać się w 
główkę, lecz tak naprawdę odpowiedź tylko pozornie 
może wydawać się prosta. Zacznijmy od tego, co znaczy 
odpowiedzialny biznes? 
Odpowiedzialny biznes, to kilka prostych zasad:  
- nie produkować dóbr, które zabijają;  
- nie wyzyskiwać i nie mamić ludzi;  
- płacić uczciwe wynagrodzenia pracownikom;  
- nie wymuszać zmian dla zaspokojenia własnych, 
krótkowzrocznych interesów; 
- przestrzegać regulacji i zasad,  
Jednak, jak się okazuje wprowadzenie tych „paru 
prostych zasad” w życie nie jest proste. Co więcej, jest 
prawie niemożliwe. Ale też nie ma wątpliwości, że 
argumenty o moralnej powinność przełożonych, a tym 
bardziej firmy nie zdadzą egzaminu. Nie tylko, dlatego, 
że etyka nie wystarcza za podstawę normowania 
stosunków społecznych, ale dlatego, że spółka (z 
definicji), cech moralnych nie posiada. Spółka jest 
bytem prawnym, powołanym w celach czysto 
ekonomicznych i jej ultima ratio to generowanie zysku. 
Nie ma, zatem powodu się dziwić, że ten właśnie 
argument, pojawia się zawsze pod koniec dyskusji o 
strategii biznesowej czy zasadach etycznych. Dlatego 
każdego z pracodawców, dokumentem, który interesuje 
najbardziej jest sprawozdanie finansowe spółki.  
Już o wiele mniej strategia biznesowa, a najmniej, 
ewentualny kodeks etyczny. Wracając do „paru 
prostych zasad” sformułowanych na początku tego 
wątku. Chodzi przede wszystkim o to, aby nie szkodzić, 
tylko tyle i aż tyle. Bo z reguły uczciwe przestrzeganie 
zasad i szacunek dla pracowników, kosztuje o wiele 
więcej firmę niż wyreżyserowana filantropia. Jednak 
aby przewidzieć negatywne skutki działalności firmy i 
im zapobiegać, potrzeba wielu działań: gromadzenia 
wiedzy, analizowania danych, profesjonalnego 
zarządzania, wreszcie ciągłego dialogu ze wszystkimi.  
A zatem patrząc na to dość przewrotnie. 
Odpowiedzialny biznes wymaga otwarcia na informacje 
zwrotne od pracowników, przy dość dużej ilości dobrej 
woli ze strony pracodawcy. I o ile taka możliwość może 
się wydawać czymś nieosiągalnym, o tyle dyskusja o 
tym, dlaczego warto prowadzić odpowiedzialny biznes i 



jak do niego dążyć, jest już jak najbardziej możliwa. 
Chęć zysku i zasady biznesowe należy jednak oddzielić 
od zaspokajania potrzeb społecznych.  Zatem 
kluczowym pojęciem w tym moim rozważaniu są 
„skutki uboczne”, w języku ekonomistów zwane 
kosztami zewnętrznymi. Są to najbardziej odczuwalne 
przez społeczeństwo i pracowników efekty, za które 
sami przedsiębiorcy niechętnie biorą 
odpowiedzialność, dopóki ktoś lub coś ich do tego nie 
zmusi. Podsumowując. Etyczna odpowiedzialność to 
nie sama deklaracja oraz filantropia na pokaz, lecz 
działania, które mimo twardej ręki rynku, pozwalają na 
działania zawsze uczciwe wobec pracowników, 
społeczeństwa i odbiorców.                                           D.S. 
 

Złoty Donek pomoże chorym dzieciom. 
Pomnik na aukcji WOŚP 

 
fot. P. Machnica  

Pomnik Donalda Tuska, wykonany ze styropianu na 
zamówienie KK NSZZ Solidarność", został wystawiony 
na charytatywnych aukcjach Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. 
  
Pomnik odsłonięty podczas Ogólnopolskich Dni 
Protestu w miasteczku związkowym pod Sejmem, wziął 
udział  w wielotysięcznej manifestacji  "Dość 
lekceważenia społeczeństwa", która przeszła ulicami 
Warszawy 14 września 2013 roku.  
Potem objeżdżał całą Polskę i zbierał podziękowania od 
"wdzięcznych" obywateli. Sylwetka Tuska ma 2,5 m 
wysokości, z podstawą 3,7 m. Premier wyciąga przed 
siebie rękę, pod pachą trzyma piłkę, a na głowie ma 
peruwiańską czapkę, którą przywiózł z podróży po 
Ameryce Południowej.  
 
 - Jest pozłacany i wygląda jak prawdziwy, ale w środku 
jest pusty, podobnie jak polityka rządu Tuska - 
tłumaczy Marek Lewandowski, rzecznik prasowy KK - Z 
tego co wiem, to pierwszy i jak na razie jedyny pomnik 
wystawiony byłemu premierowi. Warto znaleźć mu 
godne miejsce i jednocześnie pomóc za pośrednictwem 
WOŚP chorym dzieciom.  
 
Pomnik można kupić do dnia 25 stycznia na aukcji 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy  
http://aukcje.wosp.org.pl  
 
 

 
Tym razem sięgnąłem po twórczość Andrzeja 
Waligórskiego, trochę już zapomnianego aktora, poety, 
satyryka i dziennikarza, który często sam siebie 
określał tekściarzem. 
 

Święta krowa 
 

Mlekodajna, piękna, zdrowa, 
Żyła kiedyś zwykła krowa. 

Z przodu żarła trawę z sieczką, 
A z tyłu dawała mleczko. 

Dawała je w zimie, w lecie, 
Uwielbiali krowę kmiecie. 

Prawie hołd składali krowie, 
Aż jej przewrócili w głowie. 

Uwierzyła, że jest święta 
I zrobiła się nadęta, 

Okrąglejsza od balona, 
I jakaś taka natchniona... 
Poszedł ją wydoić Wicek, 

A krowa w krzyk: - Won od cycek! 
W ziemię bij przede mną głową, 
Jestem bowiem świętą krową! 
Przyjechał krówski pan likarz, 
- Co ty tak - powiada - brykasz? 

Krowa, nie speszona wcale, 
- Odejdź - mówi - konowale, 

Właśnie czuję, że powoli 
Dostaję już aureoli! 

- Nieraz - rzekł lekarz - przy wzdęciu 
Szajba odbija bydlęciu, 

Nie bierz żeż, durny bawole, 
Tej szajby za aureolę, 

I posłuchaj mojej rady - 
Zrób ze dwa lub trzy przysiady, 

Bo cię te gazy uśmiercą! 
- Milcz - krowa na to - bluźnierco! 

Nie chciała słuchać dyrektyw, 
Bluzgała stekiem inwektyw, 
Aż doktor, co nie miał czasu, 
Zasunął jej szprycę z kwasu, 

Poczem schował się w lucernie, 
A ta krowa jak nie świernie! 

(czyli jak nie zaświergoli) 
I brzuch jej opadł powoli, 

Znów zrobiła się zwyczajna, 
Grzeczna, i w ogóle fajna... 

 
Wniosek: żadne dyrektywy, 

Nie zastąpią lewatywy! 
 



SPOTKANIE OPŁATKOWE BRANŻOWCÓW 

 
fot. M.Lewandowski  
 

Bogdan Kubiak, odpowiedzialny za struktury branżowe 
rozpoczął od wspomnienia Wojciecha Pogorzelskiego, 
zmarłego w sobotę (3.01.2015) Przewodniczącego 
Rady Sekretariatu Rolnictwa. Szefowie sekretariatów 
branżowych oraz krajowych sekcji branżowych 
spotkali się na tradycyjnym opłatku w historycznej sali 
BHP. Związkowcy wysłuchali informacji Piotra Dudy na 
temat działalności "Solidarności" w minionym roku. 
Piotr Duda dużo uwagi poświęcił projektowi ustawy 
powołującej nową instytucję dialogu społecznego w 
miejsce komisji trójstronnej (radzie dialogu 
społecznego). Projekt przygotowany przez ekspertów 
związkowych trzech największych central 
związkowych zakłada utworzenie funkcji rzecznika 
dialogu społecznego, nakłada na samorządy większą 
wagę do dialogu społecznego, oraz zakłada, że związki 
zawodowe nie będę tylko ciałem konsultacyjnym.  
- Chcemy, aby z nami uzgadniano sprawy dotyczące 
m.in. Kodeksu pracy, prawa pracy, ustawy o związkach 
zawodowych - podkreślał Duda - Konsultacje to za 
mało, nic z nich nie wynika, ponieważ w chwili obecnej 
nie mamy żadnych instrumentów nacisku na rząd. 
Przypomniał również o trwającym od 80 dni strajku w 
IKS "Solino" oraz o zmieniającej się dynamicznie 
sytuacji na Śląsku w związku z planami rządu 
dotyczącymi likwidacji 4 kopalń. 
Dwa największe sukcesy "Solidarności" w 2014 roku to 
ustawa o oskładkowaniu umów śmieciowych oraz 
zmiana ustawy o zamówieniach publicznych. 
Przewodniczący zaznaczył, że projekt o oskładkowaniu 
przedstawiony premierowi Tuskowi 2 lata temu był 
znacznie obszerniejszy, jednak ustawę przyjętą w 
zeszłym roku trzeba uznać za krok w dobrym kierunku. 
Z kolei ustawa o zamówieniach publicznych, dzięki 
której kryterium ceny przestało być kluczowym przy 
przetargach publicznych, jednocześnie uporządkowała 
sprawy zatrudniania pracowników oraz ich 
wynagrodzenia, co jest ukoronowaniem wieloletnich 
starań Związku. Dalszą część spotkania zajęła dyskusja 
przedstawicieli struktur branżowych na temat 
aktualnych problemów z członkami prezydium KK. 
W spotkaniu uczestniczył Przewodniczący naszej 
Komisji Zakładowej a zarazem Przewodniczący 
Krajowej Sekcji Dariusz Skorek, który dzień wcześniej 
omówił z Szefami Komisji Krajowej działania Sekcji 
dotyczące trwającego projektu dialogu z pracodawcami 
i zaangażowania w jego realizację działu branżowego 
oraz decydentów komisji sejmowych i senackich.   

Szpajza, czyli śląski deser. 
Znacie szpajzę? Jeśli nie 
to koniecznie spróbujcie 
ją zrobić.  To coś 
szczególnie dla tych, 
którzy myślą, że kuchnia 
śląska to tylko 
karminadle i kluski.  
Przebywając na 
spotkaniu w Regionie 
Śląsko – Dąbrowskim 
Solidarności w 
Katowicach, spotkałem 
się z kolegami z zakładu 

„Mieszka”. Odwiedziliśmy pobliską kawiarnię, aby 
chwilkę porozmawiać. Wtedy po raz pierwszy 
próbowałem tego deseru. Być może jest dla was 
zaskoczeniem, że istnieją desery w tej regionalnej 
kuchni? Istnieją i to niezwykle pomysłowe, bo 
pokazujące, że z zaledwie kilku składników można 
przygotować coś prostego i pysznego. W początkach XX 
wieku na ziemi śląskiej szpajza była bardzo popularna: 
podawano ją w różnych smakach i odmianach. 
Występowała, więc szpajza cytrynowa, agrestowa, 
wiśniowa czy czekoladowa. Szpajzę serwowano 
szczególnie podczas ważnych świąt, wesel, pierwszych 
komunii oraz odpustu. Ten delikatny kremowy deser 
posiada mało poetycką nazwę, DIE SPEISE, co po 
niemiecku brzmi potrawa. Istnieje kilka przepisów, 
jedne zamiast żelatyny podają w składzie galaretkę 
owocową i są bez alkoholu. Zamieszczony poniżej 
otrzymałem od przyjaciół ze śląska w celu jego 
wypróbowania.   
 
Składniki: 
4 jajka 
20 dag cukru  
4 łyżeczki żelatyny  
sok wyciśnięty z 1/2 cytryny 
20 ml czystej wódki 
1 łyżka kakao 
Sposób przygotowania: 
Ubij pianę z białek. Oddzielnie utrzyj żółtka z cukrem. 
Ostrożnie połącz obie masy, uważając, aby piana nie 
opadła. Dodaj namoczoną i rozpuszczoną żelatynę. 
Krem podziel na 2 równe części, do jednej dodaj sok z 
cytryny i dokładnie wymieszaj. Do drugiej części dodaj 
kakao rozpuszczone w wódce, również wymieszaj. Obie 
masy wkładaj na przemian do pucharków 
koktajlowych, każdą warstwę wygładzaj łyżeczką. 
Możesz udekorować wisienką z konfitury albo wiśnią 
koktajlową. Do szpajzy dodaje się czasami drobno 
startą skórkę cytrynową, a w sezonie można podać ją z 
truskawkami lub malinami. 
 
To na tyle w bieżącym numerze Infosa. Więcej 
informacji i wiadomości znajdziecie na stronie 
internetowej naszej Komisji Zakładowej oraz stronie 
Sekcji Krajowej – www.cukiernicy.eu 


