
  

 
 

Myślenie to najcięższa praca z możliwych i 
pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje.                                  

Henry Ford 

1/5 pracowników 
bez wolnej soboty 

 
W ubiegłym roku aż 40 proc. 
pracodawców nie zapewniało 
pracownikom dni wolnych z 
tytułu pięciodniowego tygo-
dnia pracy.  
 
 Z danych PIP wynika, że bez wol-
nej soboty pracowało już 1/5 za-
trudnionych, informuje "Dziennik 
Gazeta Prawna" i zwraca uwagę, że 
w porównaniu z 2013 r. aż o 29 
proc. wzrosła liczba firm, które 
naruszają przepisy o rekompensa-
cie za pracę w nadgodzinach wyni-
kających z przekroczenia normy 
tygodniowej.  
Jednocześnie o 13 proc. wzrosła 
liczba tych, którzy nieprawidłowo 
rekompensowali nadgodziny do-
bowe. 
Zdaniem inspekcji nieprawidłowo-
ści, zwłaszcza te dotyczące pracy 
ponadwymiarowej, wynikają m.in. 
z tego, że przedsiębiorcy zatrud-
niają mniej pracowników, niż fak-
tycznie potrzebują. Winne są też 
skomplikowane i niejednoznaczne 
przepisy o czasie pracy.  
Kolejnym powodem są zbyt skom-
plikowane przepisy. Z danych PIP 
wynika, że ewidencję czasu pracy 
w ubiegłym roku niewłaściwie 
prowadziło aż 42 proc. firm. 
 
"Solidarność" przypomina, że je-
den z postulatów Porozumień 
Gdańskich brzmiał - "Wprowadzić 
wszystkie soboty wolne od pracy". 
Jak widać, do dzisiaj pozostaje 
aktualny. 
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Pracodawcy nie za-
trudniają na etat, nie 
płacą za nadgodziny. 

Raport PIP 

Rośnie liczba pracodawców, którzy 
nie wypłacają należności za nad-
godziny. Ze sprawozdania Pań-
stwowej Inspekcji Pracy za 2014 
rok wynika również, że co piąta 
firma zawiera z pracownikiem 
umowę cywilnoprawną, choć po-
winna umowę o pracę. Portal wy-
borcza.biz informuje, że inspekto-
rzy PIP przeprowadzili ponad 90 
tys. kontroli w 73 tys. firm, w któ-
rych pracowały w sumie 4 mln 
osób. Stwierdzono 92 tys. wykro-
czeń przeciwko prawu pracy. 
- Istnieje potrzeba nowych regula-
cji prawnych. Trzeba rozważyć 
wprowadzenie urlopu wypoczyn-
kowego czy pensji minimalnej dla 
osób na umowach-zleceniach. W 
służbie zdrowia należy wprowadzić 
mechanizm, który wykluczałby 
świadczenie pracy na podstawie 
różnych umów w jednym podmio-
cie, bez gwarantowanego prawa do 
odpoczynku – mówiła w Sejmie 

Iwona Hickiewicz główna inspek-
tor pracy, która jednocześnie pod-
kreślała, że należy zwrócić większą 
uwagę na pracowników tymczaso-
wych. Konieczne jest objęcie ich 

większą ochroną prawną i zao-
strzenie sankcji wobec nieuczci-
wych pracodawców. W co trzeciej 
agencji pracy tymczasowej inspek-
torzy stwierdzili problemy z wy-
płacaniem wynagrodzeń, co piąta 
umowa cywilnoprawna zawarta 
przez agencję była niezgodna z 
przepisami. W ponad połowie 
agencji pracy tymczasowej stwier-
dzono nieprawidłowości, 39 z nich 
działało nielegalnie. 
PIP prowadziła w ubiegłym roku 
kontrole legalności zawierania 
umów cywilnoprawnych. Na 
sprawdzone 52 tys. umów w 10 tys. 
firm, w około 15 proc. umów pra-
codawcy nie przestrzegali zakazu 
zawierania umów cywilnopraw-
nych w warunkach typowych dla 
umowy o pracę. Wzrósł również 
odsetek pracodawców niewypłaca-
jących należności za godziny nad-
liczbowe. Inspektorzy wydali 8 tys. 
nakazów wypłaty zaległych wyna-
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grodzeń. Ich łączna kwota to 171 
mln zł. Inspektorzy stwierdzili też 
wzrost nadliczbowych godzin pra-
cy, za które pracodawcy nie wypła-
cają ekwiwalentu. Wielu z nich 
lekceważy przepisy o odpoczynku 
dobowym i nie przestrzega pięcio-
dniowego tygodnia pracy. 
Spadła też ilość rejestrowanych 
układów zbiorowych pracy, ogra-
niczenie uprawnień pracowniczych 
i utrzymującą się tendencję do 
rozwiązywania układów zbioro-
wych na rzecz regulaminów wyna-
gradzania. Zanotowano jedynie 88 
zakładowych układów pracy obej-
mujących w sumie 43 tys. pracow-
ników – to o 21 mniej niż rok 
wcześniej. 
Hickiewicz podkreśliła, że wpro-
wadzenie możliwości kontroli PIP 
bez zapowiedzi "na legitymację" 
radykalnie zwiększyłoby skutecz-
ność kontroli. Obecnie PIP musi 
informować o tym, że skontroluje 
firmę. 

 na podstawie nowyobywatel.pl 
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Kogo poprze „S”? 
Podczas powtarzających się, co 
chwila wyborów, cała Polska gło-
suję zgodnie z linią rozbioru na-
szego kraju.  Dawna Kongresówka 
i Galicja, to elektorat PIS, nato-
miast ziemie dawnego zaboru pru-
skiego to elektorat PO. Inną zbież-
ność zauważyli Tomasz Padło z 
fundacji bezGRANICA badającej 
trwałość rozbiorowych granic oraz 
Paweł Struś kartograf z Zakładu 
Badań Ssaków PAN w Białowieży. 
Ustalili, że jelenie pozostają wierne 
dawnemu rozdziałowi granic.  

Naukowcy nie są pewni, dlaczego 
tak się dzieje, gdyż w całym kraju 
występuje ten sam gatunek jelenia, 

a lasy różnych części Polski po-
winny być dla niego równie atrak-
cyjne. Na terenach, gdzie w więk-
szości popierany jest PIS, występu-
je kraska. Ten egzotycznie ubar-
wiony ptak niegdyś był szeroko 
rozpowszechniony w całym kraju, 
ale od kilku dekad jej liczebność 
drastycznie maleje. Mocno teore-
tyzując na podstawie tych badań 
można wyciągnąć wniosek: Jelenie 
za PO, kraski za PIS. 
Swego czasu wysnuto inną teorię o 
podziale Polski na regiony A i B. 
Tak zwana ściana wschodnia, 
uboższa i pozbawiona wielkiego 
przemysłu, przez wiele lat odbie-
rana była, jako zaplecze PiS. Gdy 
obecnie PiS w kraju stoi bardzo 
wysoko ze swoimi notowaniami, to 
na wschodniej ścianie jest jeszcze 
wyżej notowany. Na przykład po-
nad połowa ankietowanych osób z 
województwa podlaskiego chce 
głosować na Prawo i Sprawiedli-
wość. To nie jest zaskoczenie.  
Wydaje mi się, że zmęczenie rzą-

dami jednej partii jest sprawą na-
turalną. Zauważamy także kilka 
wpadek, które w końcu rozumieją 

wyborcy. Trudno w 
takim wypadku o 
inny rezultat. Roz-
czarowanie Plat-
formą jest coraz 
większe i zaczyna 
działać syndrom 
nowości. Doskona-
le zauważalne to 
było podczas wy-
borów prezydenc-
kich.  Dlatego wie-
lu z nas, jako wy-
borców szuka cze-
goś nowego, no-
wych twarzy, no-

wych pomysłów. Nadal także ist-
nieje przekonanie i wiara, że jak 
ktoś nie był u władzy, to nie jest 
zepsuty do końca i może rzeczywi-
ście chce lepiej. Nie oszukujmy się, 
gra będzie się toczyć się do ostat-
niej chwili. Przewodniczący Piotr 
Duda już zapowiedział, że związek 
w nadchodzących wyborach par-
lamentarnych nie poprzez Prawa i 
Sprawiedliwości.  
Nie istnieje w związku tak zwana 
„dyscyplina związkowa”. Jest to 
domena partii politycznych, co 
pozwala dostrzec różnicę pomię-
dzy partią a związkiem zawodo-
wym. Nie można także mówić o 
elektoracie związkowym, bo prze-
konania społeczne, polityczne i 
religijne, nie stanowią w związku 
„Solidarność” żadnego kryterium 
doboru członków.  Trudno, zatem 
abym, jako lider związkowy w za-
kładzie, sekcji czy sekretariacie, 
wymagał od członków związku 
głosowania na daną osobę lub par-
tię polityczną. Nie oznacza to jed-

nak, że „S” nie posiada w 
tym względzie swojej 
linii polityki. Chcemy 
współpracować z każdą 
partią. Związki zawodo-
we maja bronić intere-
sów pracowniczych, a 
nie podlizywać się par-
tiom politycznym, licząc 
na ich łaskę w celu prze-
forsowania takiej lub 
innej ustawy. Jeśli to PiS 
dojdzie do władzy a nie 
będzie się wywiązywał ze 
zobowiązań, to zapewne 
potraktujemy go jak 

każdą inną partię, która działa 
przeciwko pracownikom. 
           wykorzystano materiały z polityka.pl 
                                                      D.S:) 

Liczba jeleni na km kw. 



MOBBING, 
STAFFING, 
BOSSING 

Mobbing – hasło, które już wielu 
was zna. Ze względu na swoją wie-
lopostaciowość jest pojęciem trud-
nym do zdefiniowania. Nie ma 
jednej definicji tego zjawiska, co 
jest spowodowane tym, że jest to 
zjawisko, które związane jest z 
kilkoma płaszczyznami. Równo-
znaczne z mobbingiem jest pojęcie 
bullyingu, które jest znane w Wiel-
kiej Brytanii czy Australii. Niejed-
noznaczność mobbingu w stosun-
kach pracy można określić, jako 
molestowanie moralne, przemoc 
psychiczna, terror psychiczny czy 
dręczenie. Źródłem mobbingu mo-
że być przymus częstego i długo-
trwałego przebywania w otoczeniu 
tych samych ludzi. Miejscem tym 
może być praca, szkoła, czy nawet 
w dom rodzinny. We wszystkich 
tych miejscach może zachodzić 
zjawisko mobbingu. Ponieważ 
prześladowca (mobbler) i ofiara 
(osoba mobbowana) mają ze sobą 
ciągły kontakt nie można zerwać 
tych relacji przez proste wycofanie 
się z danego środowiska społecz-
nego. 

 
W nomenklaturze spotyka się kilka 
rodzajów mobbingu, biorąc pod 
uwagę miejsce jego występowania 
oraz środowiska występowania.  
- mobbing pionowy (bossing), 
gdzie przełożony jest prześladow-
cą, a podwładny jest ofiarą, 
 - mobbing poziomy (staffing), 
kiedy mobblerem jest grupa, a 
ofiarą jest osoba należąca lub za-
leżna od tej grupy. 
- mobbing wstępujący, gdy to prze-
łożony jest osobą mobbowaną 
przez podwładnego. 
 

Główną cechą mobbingu jest nę-
kanie psychiczne, czasem fizyczne 
jednej osoby przez inną osobę lub 
grupę osób, które ma charakter 
powtarzalny, (co najmniej raz w 
tygodniu) oraz długotrwały (mi-
nimum pół roku). Zatem mobbin-
giem nazywamy długie i systema-
tyczne stosowanie techniki mającej 
na celu poniżenie, upokorzenie, 
przekreślenie dobrego imienia 
oraz zniszczenie emocjonalne da-
nej osoby. Szczególnie męczące 
może być dla ofiary mobbingu to, 
że jest z on najczęściej bezzasadny. 
Z tego powodu nie ma jak się 
przed nim bronić.  

 
Najczęściej stosowanymi techni-
kami jest nieodpowiedni gest, ob-
raźliwe słowo, wywyższająca po-
stawa. Inne metody stosowane 
przez mobblerów to złośliwe epite-
ty, zbyt wysokie wymagania, szy-
kanowanie, celowe tworzenie kon-
fliktów między współpracownika-
mi, wyśmiewanie lub ośmieszanie, 
rozpuszczanie nieprawdziwych 
plotek. Te niewielkie dawki mole-
stowania, stosowane często i sys-
tematycznie, kumulują się i mogą 
powodować utratę motywacji oraz 
bezradność. Bardzo często się zda-
rza, że osoby postronne dołączają 
do grupy moblerów. Skutkować to 
może wyeliminowaniem ofiary z 
danego zespołu czy grupy.                                               
                                                      D.S:) 
 

 
 

 
 
W dniu 30,9,2015 odbyło się spo-
tkanie dotyczące dodatku opera-
cyjnego. Spotkanie wywołane zo-
stało w związku z kilkoma niepo-
różnieniami, dotyczącymi jego 
wypłaty. Interpretacje przyznawa-
nia przez niektórych liderów były 
dosyć luźne, a spotkanie z przed-
stawicielami działu HR oraz kie-
rownikami obszarów produkcyj-
nych, miało na celu wyjaśnienie 
zasad jego przyznawania. Dodatek 
operacyjny, jako obowiązujący 
przepis dodatków płacowych jest 
wpisany w Zakładowy Układ Zbio-
rowy Pracy. Jego celem jest wypła-
cenie dodatku z tytułu wykonywa-
nia pracy na stanowisku z wyższej 
grupy zaszeregowania w momen-
cie oddelegowania pracownika z 
niższą grupą do dorywczych czyn-
ności wyższym stanowisku.  
 

 
 
Polski rynek pracy cierpi od lat na 
strukturalne niedopasowanie, tzn. 
chętnych do pracy jest wielu, ale 
ich kwalifikacje rzadko odpowia-
dają potrzebom pracownika. "Soli-
darność" uczestniczy w przygoto-
waniu projektu ustawy o Zinte-
growanym Systemie Kwalifikacji, 
który umożliwia zdobywanie no-
wych kwalifikacji zarówno w edu-
kacji formalnej jak i w potwierdza-
niu kwalifikacji zdobywanych 
przez doświadczenie zawodowe. 
„Solidarność” wytypowała przed-
stawicieli branż, w których Mini-
sterstwo Gospodarki zamierza 
utworzyć Sektorowe Rady ds. 
Kompetencji oraz tych, w których 
na poziomie ponadnarodowym 
funkcjonują porozumienia doty-
czące podnoszenia kwalifikacji 
pracowników. Miło jest poinfor-
mować, że jednym z przedstawicie-
li wytypowanym do pracy w Ra-
dach ds. Kompetencji w Przemyśle 
Spożywczym jest przewodniczący 
Dariusz Skorek.  



 
 Obywatel to takie upierdliwe 
stworzenie, które twierdzi, że ma 
jakieś prawa, chce decydować, kto 
rządzi i jak rządzi. Domaga się, 
żeby w urzędach traktować go jak 
klienta, a jest przecież zwykłym 
petentem. Nie rozumie, że pacjent 
powinien być wdzięczny za to, że 
nikt go nie wyrzucił z kolejki w 
przychodni, że rejestratorka ła-
skawie go zarejestrowała, a lekarz 
przyjął i nawet dał diagnozę, i że 
nieważne, czy jest ona trafna, czy 
błędna. Trzeba być wdzięcznym, że 
w ogóle jakaś jest. 
Mimo wysiłków armii urzędników 
i polityków wciąż w Polsce jakaś 
część populacji mówi o sobie har-
do, że są obywatelami, a w zamian 
za płacone podatki oczekuje ja-
kichś publicznych usług, rent, 
emerytur i innych fanaberii. Dlate-
go trzeba walczyć z nimi z całych 
sił, stosując sprawdzone metody. 
Trzeba ich zniechęcać, obrzydzać 
wizyty w urzędach. Oni urzędni-
ków mają się bać. W urzędzie po-
jawiać się tylko, gdy są wzywani, a 
nie z własnej woli przyłazić i o coś 
tam prosić, jęczeć, błagać. Ci tzw. 
podatnicy muszą sobie w końcu 
uświadomić, że urzędnik nie przy-
chodzi do pracy dla przyjemności, 
tylko po to, żeby, co miesiąc ode-
brać pensję. 
Pewnie znakomita większość 
urzędników uzna, że to niespra-
wiedliwa ocena ich pracy. Nie-
mniej jestem przekonany, że więk-
szość obywateli z tą oceną się zga-
dza. Ja do urzędów bardziej boję 
się chodzić niż do dentysty. Wizyta 
u stomatologa kojarzy się ze stre-
sem, bólem i wyczyszczeniem port-

fela, ale efektem jest wyleczenie 
zęba. Wizyta w urzędzie to również 
stres i ból, portfel jest czyszczony 
regularnie, ale efektem jest tylko 
bezsilność i frustracja. I to nieza-
leżnie od tego, z jakiego rodzaju 
urzędem i jakiego szczebla mamy 
do czynienia. 
Ten strach to wynik wieloletniej 
tresury, jaką zafundowali biuro-
kraci obywatelom. Zniechęcają, 
obrzydzają, dają jasno do zrozu-
mienia, że to my jesteśmy dla nich, 
a nie oni dla nas. Jedyny czas, w 
którym obywatele mogą odreago-
wać swoje upokorzenia to wybory i 
referenda, ale w tym przypadku też 
trwa organiczna praca polityczno-
administracyjnej kasty, aby nas 
zniechęcić do korzystania z tych 
instrumentów lub wytresować spo-
łeczeństwo tak, aby głosowało 
zgodnie z interesami owej kasty, a 
nie swoimi własnymi. 
To, co zrobiono w ostatnich latach 
z instytucją referendum, to maj-
stersztyk szkodnictwa. Najpierw 
parlamentarna emanacja kasty 
rządzącej zniechęcała obywateli do 
korzystania z tego instrumentu 
kontroli władzy, wrzucając do ko-
sza wszystkie wnioski o referenda. 
Potem upadający prezydent Broni-
sław Komorowski zarządził, a par-
tyjny Senat przyklepał bezsensow-
ne referendum z idiotycznie sfor-
mułowanymi pytaniami, w tym 
jednym bezprzedmiotowym. Na-
stępnie Senat odrzucił wniosek 
nowego prezydenta Andrzeja Dudy 
o inne referendum, które było co 
prawda ukłonem w stronę wcze-
śniejszych obywatelskich inicjatyw 
referendalnych, ale po pierwsze 
pytania też nie były sformułowane 

najszczęśliwiej, a po drugie czas 
złożenia tego wniosku jasno wska-
zywał, że jest to element politycz-
nej, przedwyborczej gry, tym bar-
dziej że decyzja zdominowanego 
przez rządzącą partię Senatu mo-
gła być tylko jedna – odrzucenie 
wniosku politycznej konkurencji – 
i taka była. 
Oczywiście teraz politycy z kasty 
panującej i basujący im publicyści 
leją łzy nad niską frekwencją w 
referendum. To są krokodyle łzy. 
Tak naprawdę są zadowoleni, że 
znowu udało się zniechęcić obywa-
teli do niepożądanej przez władzę 
aktywności, kolejny instrument 
obywatelskiego nacisku na władzę 
w oczach przynajmniej części spo-
łeczeństwa został skompromito-
wany. Podczas nadchodzących 
wyborów warto o tym szczególnie 
pamiętać. 
                                   Jeden z Drugą:) 
 

 
 
Przypominamy, że członko-
wie NSZZ „Solidarność” po-
siadają Ochronę Prawną 
CDO24 i mogą zawsze, na bie-
żąco zasięgnąć szczegółowych 
informacji w departamencie 
prawnym CDO24 pod nume-
rem telefonu 801 00 31 38 lub 
32 43 43 105  
 
Osoby zainteresowane posiada-
niem ochrony prawnej zapraszamy 
do zapisywania się do NSZZ „Soli-
darność”, który oferuje ten pakiet 
w ramach płaconej składki związ-
kowej.  
 
CZŁONKOWIE ZWIĄZKU, 
KTÓRZY NIE ODEBRALI 
JESZCZE KARTY CDO24, 
PROSZENI SĄ O ZGŁASZA-
NIE SIĘ DO PRZEWODNI-
CZĄCEGO LUB KAŻDEGO Z 
CZŁONKÓW KOMISJI  
ZAKŁADOWEJ 
 

 


