
 

 
 

Życie jest jak pudełko czekoladek - jeżeli 
dopuścisz do niego kobietę, to możesz się 
z nim pożegnać. 

JAK BIEDA TO .....DO ZWIĄZKU? 
 

 
fot. Krzysztof Mystkowski/KFP 

Wielu z naszych pracowników uważa, że 
przynależność do związku zawodowego nie jest im do 
niczego potrzebna. Niejednokrotnie pada argument, 
ze to, co wynegocjują związki, to i tak dla wszystkich, 
bo takie jest prawo w Polsce. TO PRAWDA. 
Efekt negocjacji jest odczuwalny dla wszystkich 
pracowników. I dla tych, którzy należą do związków i 
dla tych, którzy nie należą, więc zarówno dla 
płacących składkę członkowską i tych, co jej nie płacą. 
Są jednak sytuacje, gdy „wożenie się” nie jest już tak 
opłacalne. Tak bywa w sprawach indywidualnych. 
Zauważalnym jest fakt, że coraz więcej osób 
niezrzeszonych prosi związek o wsparcie. Powodem 
tego jest miedzy innymi sposób zarzadzania 
przełożonych, który coraz bardziej przypomina 
działania w stylu kija i marchewki. Wtedy powstaje 
dylemat, czy niezrzeszonym pracownikom, związek 
możne udzielić porady lub pomocy prawnej? Rady 
tak, ale pomocy raczej nie, bo byłoby to nieuczciwe 
wobec tych, którzy płacą składkę i są zrzeszeni w 
związkach zawodowych. W jedności siła, bo niewiele 
mogą zdziałać liderzy związkowi, za którymi stoi 
garstka pracowników, ale mogą bardzo dużo, gdy stoi 
armia. Trzeba pamiętać, że związek zawodowy to nie 
żadna ideologiczna organizacja. Opinie o związkach 
zawodowych w Polsce kształtują nieprzychylne im 
media. Dzięki usłużnym środkom masowego przekazu 

powstał stereotyp związkowca, krzykliwego i 
roszczeniowego prymitywa, starającego się zniszczyć 
pracodawcę. Ten obraz w większości przedsiębiorstw 
w Polsce pomału się zmienia. Już teraz łatwo daje się 
zauważyć, że to niedoświadczeni i co gorsza 
niedouczeni menagerowie stają się większym 
problemem od działaczy związkowych. Do 
pracowników powoli przedostają się także informacje 
o działaniach związków zawodowych w innych 
krajach. O tym, że w krajach skandynawskich 
uzwiązkowienie to blisko 80% pracujących w Austrii 
nawet ponad 80%. Że w normalnie zarządzanym 
przedsiębiorstwie związkowcy zasiadają w radach 
nadzorczych i zarządach firm. Już w Polsce staje się 
normą, że do związków zawodowych przynależy 
wyższa kadra kierownicza oraz dyrekcja. To nie zbieg 
okoliczności, że tam, gdzie większość pracowników 
należy do związków zawodowych tam lepiej się 
powodzi. Więc? Jeszcze raz warto przypomnieć. W 
jedności siła! Jeśli ktoś myśli, że problemy w firmie 
nie będą dotyczyć właśnie jego to bardzo się myli. Nie 
ma dziś takiego pojęcia jak stabilizacja i trwałość 
zatrudnienia. Niestety przekonali się o tym 
pracownicy kilku zamykanych zakładów. Ale i my 
mamy przykre przykłady z ostatnich lat, gdzie brak 
jedności, pozwolił na zastosowanie rozwiązań, które 
do tej pory odbijają się czkawką. Koncerny wdrażają 
programy redukcji kosztów poprzez likwidacje 
oddziałów, magazynów itp.... Skończy się projekt 
ALFA, zacznie się BETA, GAMMA itp. One nie 
przysparzają nowych pracowników, one redukują 
obecnych. Czy w przypadku przygotowywanych 
projektów pracownicy niezrzeszeni będą "przewożeni 
na gapę"? Tam gdzie zabraknie solidarności tam 
pracownicy będą zdani tylko i wyłącznie na wolę 
pracodawcy, którą niejednokrotnie dobrą nazwać nie 
można. Warto, więc się zabezpieczyć i nie zapominać, 
że najskuteczniejsze są działania zbiorowe. W naszym 
zakładzie NSZZ Solidarność proponuje program 
ochrony prawnej członków związku, który dotychczas 



oparty był na biurze prawnym Regionu Mazowsze. 
Uznaliśmy, że nie jest to wystarczająca forma. Że w 
każdej minucie doby, może się coś wydarzyć i 
potrzebna będzie informacja lub porada wykraczająca 
także poza zakład pracy. Dlatego już teraz, każdy ze 
związkowców może sam uzyskać pomoc lub 
informację bez angażowania działaczy związkowych 
w zakładzie. CDO24 to kompleksowe prowadzenie 
spraw, analiz, doradztwa, przygotowania pism, 
informacji i porady prawnej oraz dochodzenia 
roszczeń. Już to narzędzie powinno przekonać Was 
do NSZZ „Solidarność”. Bo związek to nie tylko 
reprezentant wspólnych działań, ale także 
przedsiębiorstwo, które oferuje pakiet usług 
członkom związku w ramach przynależności 
związkowej. Co w takim razie możemy zaoferować 
pracownikom za średnio 20 zł składki miesięcznej?  
Proponujemy: 
- zasiłki statutowe i zapomogi bezzwrotne związane z     
  nagłymi zdarzeniami lub ratowaniem zdrowia, 
- pakiet programu prawnego CDO24 o wartości 800 zł 
- organizację oraz dopłaty do wypoczynku dzieci 
- dofinansowanie wycieczek i imprez integracyjnych 
- reprezentowanie członka związku w sprawach  
  indywidualnych dotyczących np. kar porządkowych 
- działalność w komisji socjalnej 
- działalność w komisji bhp 
- zbiorowe negocjacje płacowe  
- współtworzenie prawa zakładowego 
- kontrola nad przestrzeganiem prawa pracy 
- współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy 
- reprezentowanie członków związku  
- wnoszenie spraw do PIP 
 
Jednak z perspektywy ostatnich miesięcy, 
najważniejsze to nieskrępowane wyrażanie opinii 
dotyczącej zarzadzania czy osób zarządzających w 
imieniu pracodawcy. Na związek nie działa hasło 
lansowane przez niektórych liderów czy kierowników, 
„jak się ci coś nie podoba to droga wolna”.  
Nie zapominajmy o tym, że to samo można 
powiedzieć w drugą stronę, jak się komuś nie podoba 
zarzadzanie ludzkimi problemami, to drzwi są 
otwarte. Dlatego proponujemy zastanowienie się czy 
nie warto przy tylu przedstawionych argumentach 
znaleźć chwilę i dołączyć do grona członków związku 
zawodowego. Zdrowo rozsądkowe podejście do 
pracy, musi cechować reprezentantów pracowników, 
jakimi są działacze NSZZ „Solidarność”, których 
największym wrogiem nie jest pracodawca, czy jego 
przedstawiciele, ale brak jedności pracowników. 
Jeszcze raz warto przypomnieć. W jedności siła! 

                                  D.S:) 

POLSKA TYMCZASOWA 

 
Zmiana ustroju w roku 1989 miała być skokiem 
cywilizacyjnym. Jeśli ten skok oceniać przez pryzmat 
zakupionych przez Polaków dóbr materialnych to 
przyznać trzeba, że był to wielki skok. Chyba 
mieszkańcy żadnego innego europejskiego kraju nie 
sprowadzili tak dużej ilości samochodów (używanych) 
wcześniej tak ogromnej ilości magnetowidów czy 
telewizorów.  Jednocześnie w żadnym innym kraju 
tak wiele osób nie pracuje na tak zwanych umowach 
śmieciowych. Jeśli średnia europejska w tym 
względzie wynosi 14%, to w Polsce ten odsetek 
wynosi 27%! 
W ostatnich latach nastąpił ogromny wzrost tak 
pracujących ku uciesze agencji pracy tymczasowej. 
Zresztą te 27% to i tak wynik zaniżony, bo nie 
uwzględnia osoby na tak zwanym samozatrudnieniu. 
Smutne jest i to, że takie umowy dotyczą aż 65% 
młodych pracowników (przed 30 rokiem życia). Taka 
sytuacja to miedzy innymi a może przede wszystkim 
efekt liberalizacji Kodeksu pracy, który to PO 
konsekwentnie dostosowywała do potrzeb 
pracodawców. 
NSZZ „Solidarność” od kilku lat stara się zwrócić 
uwagę rządzących na patologie towarzyszące 
istnieniu agencji pracy tymczasowej. Agencje te w 
Polsce rosną jak grzyby po deszczu i co więcej mają 
się dobrze. W roku 2012 było już ich ok. 4 000 
obecnie ponad 5 200. Oczywiście są wielkie jak 
Ramstad, jak i bardzo małe. Dziś agencje może 
założyć nieomal każdy. Wystarczy złożyć odpowiedni 
wniosek do marszałka województwa uiścić 300 zł i to 
wszystko. Co powoduje, że tak ochoczo powstają 
agencje? To prowizja, którą otrzymują od pensji 
pracownika tymczasowego. 
Pracownik tymczasowy musi jak najwięcej zarobić dla 
zatrudniającego i dla agencji. Gdy spojrzymy na 
przepisy dotyczące praw pracowników 
tymczasowych, to przyznać można, że nie są 
dyskryminujące ich, ale.. Państwowa Inspekcja Pracy 
niedawno podała, że .. „Agencje pracy tymczasowej, 
jak i Przedsiębiorcy korzystający z pracy pracowników 
tymczasowych, jako pracodawcy użytkownicy stosują 
różne – nie zawsze zgodne z prawem – rozwiązania, 



które nie sprzyjają stałemu zatrudnieniu osób 
wykonujących pracę tymczasową”. 
Jakie to niezgodne z prawem rozwiązania?  
To przede wszystkim źle konstruowane umowy z 
pracownikami i złe niekorzystne dla pracowników 
naliczanie czasu pracy. Umowy nie precyzują 
warunków zatrudnienia rodzaju wykonywanej pracy 
czy kwalifikacji niezbędnych do wykonywania pracy. 
Częstym zjawiskiem jest zmuszanie pracownika by 
zgodził sią na wypłatę wynagrodzenia dopiero po 
przepracowaniu określonej ilości godzin. Aż, w co 
czwartej kontrolowanej agencji stwierdzono 
nieprzestrzeganie przepisów dotyczących wypłaty 
wynagrodzenia za pracę lub innych świadczeń. To jest 
patologia! Generalnie PIP stwierdza, że w 70 % 
agencji dzieją się nieprawidłowości. Wiele agencji 
bezlitośnie wykorzystuje pracowników, ograbia ich w 
sposób niewiarygodny. Potrafią wpisywać do umów 
kary umowne za zachowanie niezgodne z widzimisię 
agencji. Że jest to niezgodne z prawem. Który z 
pracowników zdecyduje się na złożenie skargi do PIP 
lub Sądu Pracy? Nie żartujmy. Oni (agencje) to widzą i 
dlatego czują się bezkarne. Bezrobocie w Polsce (to 
oficjalne) to nadal ponad 12% i to jest „atut” agencji. 
Gdzie indziej bezrobotni mogą szukać pracy?  
Są przecież w Polsce urzędy pracy. Tak są. I tyle. Nie 
przeszkadzają agencją pracy tymczasowej. Stajemy 
się, jeśli już nie jesteśmy dzięki ośmioletnim rządom 
Platformy, (chociaż i plan Balcerowicza wiele w tym 
względzie dokonał) krajem trzeciego świata. Krajem, 
gdzie rozwarstwienie społeczne pogłębia się z roku na 
rok. Krajem, w którym doradcy rządowi zarabiają 
dziesiątki tysięcy złotych miesięcznie a pracownicy 
1270 zł. Czy Polska to kraj tymczasowy? 
Kraj, w którym państwo funkcjonuje teoretycznie? 
Kto może to zmienić? 
Jedyną siła sprawczą zmian mogą być zjednoczone 
związki zawodowe. Przede wszystkim 
OGÓLNOPOLSKIE PRZEŁAMaNIE STRACHU i 
wstąpienie do związków zawodowych. To do tej pory 
jeszcze jedyne ostałe się reprezentacje pracowników 
w zakładach pracy. Jeszcze można wiele zmienić. 
Zmienić drogę ku upadkowi, ale trzeba to zrobić 
razem. Wybór jest prosty. Czy chcemy Polski 
tymczasowej czy chcemy Polski uczciwej, 
sprawiedliwej? Polski, w której młodzi ludzie 
przestaną się czuć, jako stracone pokolenie 
wyrzucone ze swojej ojczyzny czy jako przyszli 
gospodarze tego kraju? Polski, w której szanuje się 
starszych, jako źródło wiedzy i doświadczenia, którym 
należy się szacunek. Polski, z której będzie się chciało 
wyjechać, ale jeszcze bardziej do niej wracać! 

(F.S.) 

 
 
Zbliża się dzień referendum ogłoszonego przez byłego 
Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Jedno z 
pytań dotyczy JOW-ów. Cóż wiemy na ten temat i co 
zaznaczymy biorąc udział w referendum? JOW-y stały 
się symbolem zmiany stylu rządzenia. Nie chcemy już 
aroganckich polityków zajmujących się swoimi 
sprawami. Muszą przyjść nowi, profesjonalni ludzie, 
którzy potrafią słuchać obywateli i mają pomysł na 
konieczne zmiany. JOW-y to zmiana na lepsze, o czym 
przekonywał nas też znany piosenkarz, kandydat na 
urząd prezydenta. A ja już nie wiem czy śmiać się czy 
płakać nad żałosną naiwnością wielu z nas. Wiem, że 
po raz kolejny rozbudzane zostały nadzieje Polaków 
na cud i sądzę, że te nadzieje nie będą spełnione. 
Dziennikarze w sondach ulicznych pytają ludzi, na 
kogo będą głosować i dlaczego. Jeszcze nie słyszałem 
wśród setek opinii, że ktoś będzie głosował na 
jakiegoś niezależnego kandydata. Najgorsze jest to, 
że do większości nie dociera prawda, że ordynacja 
wyborcza to tylko sposób wyłaniania reprezentacji 
społeczeństwa. Że po raz kolejny Polacy mogą zostać 
oszukani. Oczywiście są też jednostki fanatycznie 
wierzące w potęgę JOW-ów. Nie krytykuję ich i nie 
potępiam, bo wiem, że są to ludzie, którzy chcą 
bardzo dobrze dla Polski i Polaków. Sam w swojej 
świadomości, chętnie oddałbym głos na wybraną 
przez ze mnie osobę. Ale wiem też, że za daną osobą i 
jej programem stoi najczęściej jakaś partia polityczna. 
Jestem po prostu pragmatyczny i wiem, że kopać się z 
koniem nie ma sensu. Z potęgą głównych partii 
praktycznie nie ma szans wygrać ktoś spoza układu 
partyjnego, chyba, że powstanie nowy ruch, który 
zachwieje tą sceną polityczną. Mam nadzieję, że już 
widoczne i następujące zmiany polityczne, pozwolą 
na to, że Polska będzie bardziej obywatelska niż 
partyjna. Dlatego w cichości ducha, mam zamiar 
kibicować Kukizowi, aby udało mu się zmontować 
ruch społeczny, który będzie alternatywą dla POPISU.  
Mimo wielu wątpliwości, wezmę udział w 
referendum wierząc, że będzie ono miało w końcu 
wpływ na dalsze działania nowo wybranego 
parlamentu. Może wreszcie głos Polaków nie zostanie 
zignorowany jak do tej pory bywało. Polsce potrzeba 
odnowy i odświeżenia niewydolnego systemu 
politycznego...  

D.S:) 



Komu bije dzwonek? 
 

 
 

W szkole zawsze lubiłem wiedzę o społeczeństwie. 
Nauczyciele traktowali ten przedmiot po macoszemu, więc 
i my - uczniowie mieliśmy luz. Ciało pedagogiczne 
wychodziło z założenia, że wiedza o funkcjonowaniu 
państwa i jego instytucji nie jest nikomu do niczego 
potrzebna. W każdym razie na pewno w życiu nie przydaje 
się tak, jak np. znajomość budowy błony komórkowej 
pantofelka, pojemność puszki mózgowej australopiteka 
czy wzór chemiczny dwusiarczanu potasu. W związku z 
powyższym ja oraz moi koledzy z lekcji WOS-u wynieśliśmy 
niewiele, a do dzisiaj doniosłem w puszce mózgowej 
jeszcze mniej. W pamięci utkwiła mi jednak lekcja, na 
której pani nauczycielka mówiła o tym, po co na świecie 
powstały państwa. Otóż państwo, jak wówczas 
tłumaczyła, ludzie wymyślili sobie po to, żeby było im 
łatwiej. Wszelkie instytucje, prawa, kodeksy, parlamenty i 
urzędy w założeniu służą do tego, żeby porządkować tzw. 
życie społeczne, pomagać obywatelom i czynić ich żywot 
mniej uciążliwym. 
Wytłumaczenie proste, sensowne i logiczne, jak mogłoby 
się wydawać. Zupełnie jak konstrukcja cepa czy zasadność 
umieszczania dzwonków na szyjach pasących się krów. 
Każde dziecko wie, że dzwonek krowie potrzebny jest po 
to, żeby można ją było łatwo zlokalizować, gdy odłączy się 
od stada. Dzięki temu życie krów jest bezpieczniejsze, a 
żywot pasterzy znacznie mniej skomplikowany. Tak było 
od wieków, każdy to rozumiał i nikomu dzwonki nie 
przeszkadzały. Niestety tylko do czasu. Kilka dni temu sąd 
w Zurychu wydał wyrok zakazujący noszenia przez krowy 
dzwonków od 22 do 7 rano. Państwo powołane do 
ułatwiania życia obywatelom uznało, że krowy zakłócają 
ciszę nocną, więc dzwonki na noc trzeba im zdejmować. W 
szwajcarskich Alpach nigdy nie byłem, ale śmiem wątpić, 
że ludziom od pokoleń mieszkającym obok pastwisk, 
brzęczenie krowich dzwonków w czymkolwiek 
przeszkadza. Myślę, że oni nawet tego brzęczenia nie 
słyszą. Tak czy owak, państwo przemówiło i teraz biedni 
hodowcy będą musieli nauczyć swoje krowy, aby uciekały 
tylko za dnia, kiedy dzwonki są dozwolone. Polsce na 
szczęście jeszcze nikt krowom noszenia dzwonków nie 
zabrania. To jednak nie oznacza, że u nas krasule mają lżej. 
Polskie krowy mają nad sobą podwójne zwierzchnictwo i 
przez to jeszcze większe kłopoty. O ich los dba nie tylko 
nasze państwo, ale też Unia Europejska, która również 
powołana została po to, aby ludziom żyło się lepiej i 

łatwiej Od oczywistej prawdy, że krowa nosi na szyi 
dzwonek po to, żeby się nie zgubiła, jest prawda jeszcze 
bardziej oczywista, zgodnie z którą krowę hoduje się po 
to, aby dawała mleko. Unia Europejska ten pogląd 
podziela, ale z pewnymi zastrzeżeniami. W UE krowa może 
wyprodukować tylko taką ilość mleka, jaką wyznaczono w 
unijnych dyrektywach. Polskie krowy o tym nie wiedziały i 
dały mleka za dużo. Teraz ich hodowcy będą musieli za tę 
nadgorliwość zapłacić i to słono, bo 660 mln zł. Moja pani 
od WOS miała rację. Państwa powstały po to, żeby ułatwić 
życie ludziom. Nie dodała jednak innej ważnej rzeczy. 
Obywatele muszą o swoje państwo dbać i pilnować, żeby 
funkcjonowało ono jak należy. Gdy tego nie robią, prędzej 
czy później w ich państwie przegwizdane mają nawet 
krowy.                                                             Trzeci z Czwartą:) 

 

 
Każdy z nas jest znawcą gotowania lub za takiego chce 
uchodzić. To chyba dobrze, bo patrząc na nasze spotkania 
w gronie towarzyskim, więcej obecnie dyskutujemy o 
potrawach ich walorach smakowych i dietetycznych, niż o 
polityce. Nie staram się być ekspertem, natomiast lubię 
poeksperymentować w kuchni. Bardzo często wymuszone 
jest to potrzebą pozbycia się zalegających zapasów, 
których termin do spożycia jest bliski zakończenia, lub 
wygląd wskazuje i ostrzega, że zbliża się okres ich 
bezpiecznego wykorzystania. W ten sposób powstało 
danie, które nazwałem:          

Zupa paprykowa z boczniakami 
Składniki: Trzy kolorowe papryki, opakowanie 
boczniaków, główka czosnku, dwie duże cebule cukrowe, 
pęczek natki pietruszki, włoszczyzna, ziemniaki, olej 
rzepakowy, sól, pieprz biały i kajeński, bazylia suszona lub 
świeża, mielona papryka słodka. 
 
Cebulę kroimy w słupki i wrzucamy do sporego garnka, 
wlewając trochę oleju, aby ją lekko poddusić. Dodajemy 
obrany i pokrojony w plasterki czosnek oraz pokrojoną w 
kostkę lub słupki paprykę. Całość lekko dusimy pod 
przykryciem. Włoszczyznę obieramy i kroimy w kostkę lub 
słupki i wrzucamy do garnka wlewając około 1,5 - 2 litry 
zimnej wody. Całość zagotowujemy na wolnym ogniu.  
Umyte i osuszone boczniaki kroimy w paski lub słupki.  Na 
patelnię dajemy 1-2 łyżki oleju i wrzucamy boczniaki, 
obsypując je mieloną papryką i pieprzem. Smażymy na 
małym ogniu często mieszając (około 10 minut) i wraz z 
powstałym sosem przelewamy do garnka z gotującym się 
wywarem włoszczyzny, papryki i cebuli.   
Dosypujemy suszoną lub świeżą bazylię i pokrojone w 
kostkę ziemniaki. Gotujemy na średnim ogniu około 20 
minut. Po tym czasie zupę doprawiamy natką pietruszki i 
solą. Gotujemy jeszcze około 5-10 minut . 


