
 

 

 
 

Dlatego dwie uszy, jeden język dano, 
iżby mniej mówiono, a więcej słuchano. 

Płaca minimalna wzrośnie o 
100 zł w 2016 roku 

 
- Nie ma nic bardziej poniżającego pracownika, niż 
niemożność utrzymania siebie i rodziny mimo 
ciężkiej i uczciwej pracy - mówi Piotr Duda, szef 
"Solidarności".  
Resort pracy poinformował, że od 1 stycznia 2016 r. 
minimalne wynagrodzenie pracownika, 
zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze 
czasu pracy nie może być niższe niż 1850 zł brutto. 
Oznacza to wzrost płacy minimalnej o 100 zł. 
"Solidarność" od dawna zwraca uwagę, że wysokość 
płacy minimalnej w Polsce nie pozwala na normalne 
życie. A w wielu przypadkach ta kwota musi 
wystarczyć na potrzeby nie jednej osoby, lecz całej 
rodziny. Reprezentatywne centrale związkowe 
proponowały wzrost wynagrodzenia minimalnego do 
kwoty 1880 zł. Pracodawcy - niższe, między 1782 a 
1800 zł.  
W 2011 roku Związek złożył w Sejmie obywatelski 
projekt ustawy o płacy minimalnej, który zakładał 
stopniowe podwyższanie minimalnego 
wynagrodzenia za pracę do wysokości 50% 
przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce 
narodowej w tempie zgodnym z tempem wzrostu 
gospodarczego. Pierwsze czytanie projektu odbyło się 
w Sejmie 15 lutego 2012 r. Potem dokument trafił do 
tzw. zamrażarki sejmowej i tkwi tam do dnia 
dzisiejszego. 

- Skoro politycy mówią, że jest w Polsce wzrost 
gospodarczy, to nie chcemy, żeby płaca minimalna 
zależała od widzimisię polityków - mówi Piotr Duda - 
Zgodnie z naszym projektem, jeżeli PKB będzie 
wzrastać powyżej trzech punktów procentowych, 
wtedy powinno się, według zaproponowanego przez 
nas przelicznika, podnosić minimalne 
wynagrodzenie. Chcemy, żeby minimalne zarobki w 
Polsce rosły w stronę średniej europejskiej. Poza tym 
wzrost płacy minimalnej jest także pozytywny dla 
budżetu. Poza tym ludzie młodzi mogliby wreszcie 
spróbować związać koniec z końcem - zwraca uwagę 
lider Związku. 
 

 
 
W dniu 22.09.2015 roku odbyło się spotkanie 
związków zawodowych oraz rady pracowników z 
nowymi członkami Zarządu Lotte Wedel.  
Pan Norihiro Ishida swoje wcześniejsze 
doświadczenia w Lotte zdobywał zajmując się: 
        ・ Działem Księgowości.  
        ・ Inicjowaniem działalności Lotte w Brazylii 
        ・ Działem Zarządzania Strategicznego 
W Lotte Wedel odpowiedzialny będzie za: 
    ・ Raporty korporacyjne  
         ・ Kontrolę księgowości 
         ・ Audyt wewnętrzny 
Pan Sadafumi Matsushita swoje wcześniejsze 
doświadczenia w Lotte zdobywał zajmując się: 
    ・ Działem Sprzedaży  
         ・ Działem Marketingu Handlowego 
         ・ Działem Korporacyjny 
         ・ Działem Zarządzania Strategicznego 



W naszych strukturach jako członek Zarządu 
odpowiadać będzie za: 
         ・ Pijalnie Czekolady  
         ・ Kooperację i rozwój 
         ・ Eksport  
Po krótkim przedstawieniu się, strona społeczna 
zadała kilka krótkich pytań. Te pierwsze spotkanie 
miało wymiar kurtuazyjny. Bardziej robocze 
spotkanie z obydwoma Panami może nastąpić 
dopiero, gdy zapoznają się oni z Lotte Wedel, oraz 
zadomowią w naszym kraju. 
 

 
 

W dniach 23-27.09.2015 w Augustowie na 
zaproszenie Rady Krajowej Sekcji Przemysłu 
Cukierniczego, Młynarskiego i Piekarniczego NSZZ 
„Solidarność” gościli z roboczą rewizytą 
przedstawiciele Ukraińskiej Federacji Związków 
Zawodowych z okręgu Równe. Ośmioosobowej 
delegacji związkowców z Ukrainy przewodniczył 
Nikolaj Szerszyn przewodniczący Regionu 
Rówieńskiego. 
 

 
 

Rada Sekcji przygotowała dla gości szereg atrakcji 
związanych z ich pobytem. Jedną z nich była wizyta w 
fabryce papierosów British American Tobacco Polska 
w Augustowie. Związkowcy z Ukrainy odwiedzili także 
w siedzibę Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” w 
Białymstoku, gdzie obejrzeli okolicznościową 
wystawę z okazji XXXV - lecia Solidarności. Po tej 
wizycie udali się na zwiedzanie rezerwatu zwierząt, 
obejrzenie alei starych dębów oraz zwiedzanie 
Muzeum i parku pałacowego w Białymstoku. Inną 
ciekawą atrakcją była wizyta i degustacja piwa w PUB 
browaru Białystok. Oprócz wizyt plenerowych goście 
z Ukrainy uczestniczyli w roboczej sesji posiedzenia 
Rady Sekcji. Podczas obrad zaznajomieni zostali ze 
strukturą NSZZ „Solidarność”, strukturą Sekretariatu 

Przemysłu Spożywczego oraz działaniem Krajowej 
Sekcji Przemysłu Cukierniczego, Młynarskiego i 
Piekarniczego. Będący członkiem Rady Sekcji, 
przewodniczący Sekretariatu Mirosław Nowicki 
wręczył delegacji Ukraińskiej okolicznościową flagę 
NSZZ „Solidarność”.  Jeszcze raz podkreślił jak 
ważnym zagadnieniem i zadaniem dla struktury 
sekretariatu jest to, aby przedstawiciele Ukraińskich 
związków zawodowych już w tym momencie 
uczestniczyli w roli obserwatora w spotkaniach i 
sympozjach europejskich. 
 

 
 

Przewodniczący Krajowej Sekcji Dariusz Skorek 
zaproponował związkowcom z Ukrainy uczestnictwo 
we wspólnych projektach unijnych oraz szkoleniach 
związanych z rozwojem związku oraz integracją 
europejską. Jak zauważył w swoim wystąpieniu, 
Ukraina coraz bardziej otwiera się na pracodawców z 
Europy, a w tym i z Polski. Mimo że na chwilę obecna 
jest odbierana, jako rynek wysokiego ryzyka, to 
jednak polscy pracodawcy, coraz chętniej sięgają po 
pracowników z Ukrainy. Nie stanowi to jeszcze 
zagrożenia dla miejsc pracy w Polsce. Jednak brak 
kontroli, którymi zajmują się związki zawodowe, 
może doprowadzić do patologii środowiska pracy, 
gdzie pozostają zatrudnieni pracownicy z Ukrainy. 
Dlatego ważnym jest, aby wypracować model 
działania i określić współpracę pomiędzy stronami w 
celu obustronnej edukacji związkowej. Takim 
zadaniom jest w stanie sprostać Sekcja, która już 
teraz jest gotowa i przygotowana na współdziałanie z 
kolegami z Ukrainy. Związkowcy z Ukrainy otrzymali 
w prezencie okolicznościowe suweniry związane ze 
związkiem, oraz od poszczególnych przedstawicieli 
Sekcji wyroby ich zakładów pracy. Na koniec wizyty, 
koledzy z Ukrainy wraz z przedstawicielami Sekcji 
odbyli wspólną podróż gondolami szlakiem 
Papieskim, odwiedzając Sanktuarium Matki Bożej 
Studzieniczańskiej. Po tej wyprawie nasi goście udali 
się do swojego kraju. Już teraz zapraszają kolegów z 
Polski na następne spotkanie do Równego.                                                

 D.S :) 



 
Znacie te poranki z muchą. Bzyczy głośniej niż budzik i 
krąży na łóżkiem, wzbudzając bezsilną irytację. 
Wysuwasz spod kołdry nogę, mucha natychmiast na 
niej ląduje. Wsuwasz z powrotem, upiorny owad, 
odlatuje i siada na ręce. Gdy słabą o poranku siłą woli 
zdołasz szczelnie zawinąć się kołdrą, siada na głowie, 
na nosie, dając do zrozumienia, że i tak cię dziabnie. 
Jedyne wyjście to wstać i zabić skrzydlate bydlę, ale 
zwykle jest tak, że gdy już wstaniesz, to mucha znika. 
Tak jakby wykonała swoje zadanie i udała się na 
zasłużony odpoczynek. Nie wiem, na czyich usługach 
jest ta mucha, kto za nią stoi i komu ona służy, nie 
jestem nawet w stanie określić, czy bzyczy 
racjonalnie, czy radykalnie. Ona mnie po prostu 
irytuje i irytuje mnie własna bezsilność wobec tej 
owadziej terrorystki. W sumie z muchą to jeszcze pół 
biedy. Scenariusz batalii z tym owadem jest zawsze 
taki sam. Może i człowiek wstaje zirytowany, ale 
przynajmniej nie ma bąbli i nic nie swędzi. A taki 
komar na przykład? To dopiero zaraza. Też czyha, aż 
wysuniesz rękę lub nogę spod kołdry, ale nie czeka do 
pierwszych promieni słonecznych. Atakuje wtedy, gdy 
śpisz. O tym, że stoczyłeś przegraną bitwę z 
komarami dowiadujesz się rano, rozdrapując ciężkie 
rany, jakie zadał ci ten skrytokłujący owad. Z kolei 
mojego kota najbardziej irytują ćmy. Mnie prawdę 
mówiąc te nocne motyle też wkurzają, przy czym 
sama ćma to pryszcz. Wystarczy zgasić światło. Ale 
ćma w parze z kotem, nocne zapasy obu tych 
stworzeń bożych w gąszczu firanek i zasłon, to już 
prawie poziom porannej muchy. Prawie, ale jednak 
nie zmusza do wstania z łóżka, wystarczy werbalne 
ostrzeżenie kota, a co ważniejsze, można rękę, a 
nawet nogę bezpiecznie wysunąć spod kołdry. Nic nie 
dziabnie. Jest jeszcze jeden owad. Co prawda nie 
atakuje w sypialni, nie bije się z kotem, ale irytuje swą 
nadmierną obecnością. Portugalska sieć sklepów z 
wizerunkiem tego chrząszcza skolonizowała handel w 
Polsce i występuje w każdym mieście, na każdym 
osiedlu, wypierając małe lokalne sklepiki i osiedlowe 
warzywniaki. Kiedyś była synonimem tandety, z 
towarami wystawianymi na byle jak zbitych paletach 
lub bezpośrednio na podłodze. Dziś można tam kupić 
krewetki, jagnięcinę, stek z tuńczyka, a nawet 
ośmiorniczki. Nie wiem, czy to z powodu tych 

ośmiorniczek, czy może pod wpływem nadmiaru 
wina, ale fakt faktem, że odchodzący rząd postanowił 
uhonorować szefa Biedronek Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Różnych 
odznaczano już za różne rzeczy, ale takiej farsy nie 
pamiętam. Żeby było jasne, bez hipokryzji, też kupuję 
w biedrze, odwiedzam również Lidla, Real, Kaufland i 
sklepy innych kolonizatorów, ale chętniej bywam w 
kilku ocalałych z pogromu lokalnych sklepikach, 
piekarni, mięsnym oraz w warzywniaku. I jeśli by to 
ode mnie zależało, to order przyznałbym panu 
piekarzowi za to, że mogę kupić u niego prawdziwy 
chleb oraz państwu z warzywniaka za to, że tam 
zawsze mogę pójść po prawdziwą kapustę kiszoną, 
pyszne małosolne i prawdziwe pomidory. A przede 
wszystkim odznaczyłbym ich za to, że przetrwali, choć 
Biedronka jest tak blisko. 

Jeden z Drugą;) 
 

 
Sitwa, czyli? 

 

Sitwa, jako patologiczna norma jest bardzo mocno 
zakorzeniona w różnych środowiskach, obejmujących 
coraz częściej w zakłady pracy. Sitwa działa na styku 
norm obyczajowych, etycznych i biznesu. Jest pełna 
działań, które można określić słowem korupcją. Co 
ciekawe pierwsze problemy z sitwą, zaczynają się na 
poziomie centralnym, kiedy stale poszukuje się 
sposobów, aby uzasadnić rację swojego istnienia. 
Celem tego jest bezpieczne trwanie, bez 
podejmowania ryzyka. Bierność, pasywność i brak 
innowacyjności to typowe cechy. Zacznijmy jednak od 
tego, z czego ona się składa. Pierwszym składnikiem 
jest nepotyzm, czyli nadużywanie stanowiska poprzez 
protegowanie lub faworyzowanie krewnych, 
opierając się na bliższym lub dalszym 
pokrewieństwie. Sam nepotyzm jest składnikiem 
szerszej formuły - kupczenia stanowiskami i 
przywilejami, czyli kumoterstwa. To nic innego niż 
protekcja i wiąże się z nadużywaniem władzy przez 
osoby wpływowe. Kumoterstwo oparte jest na 
nieformalnych powiązaniach, czyli faworyzowaniu 
wszystkich krewnych i znajomych królika. Trzecie 
znaczenie, to klientelizm - patronat nad jednostką 
bądź grupą w zamian za poparcie lub ciche 
przyzwolenie na działania. Połączenie tych trzech 
związków prowadzi do powstania sitw.  



Sitwa otacza się znajomymi oraz uległymi 
podwładnymi, aby głos prawdy nie dochodził do niej.  
Z tego powodu nie znosi związków zawodowych i 
ludzi do nich należących. Nie lubi, bo nie toleruje 
konstruktywnej rozmowy i tego, kiedy ktoś stara się 
odkryć prawdę. Pod maską wymuszonych i 
rozsiewanych wokół uśmiechów, widać nieszczerość 
do wszystkich, którzy stoją poniżej w hierarchii. 
Widoczne jest to szczególnie wobec tych, którzy za 
dużo dyskutują lub sprzeciwiają się, podważając 
jedyne słuszne idee Sitwy.  Już słyszę, co On znowu 
wypisuje, przekracza normy społeczne i działa 
niezgodnie z kodeksem etycznym. Mam jednak 
prawo głośno wyrazić opinię, że sprzeczność we mnie 
budzi zatrudnianie krewnych i znajomych. O 
obsadzaniu stanowisk powinny decydować tylko 
kompetencje kandydata. Zatrudnianie członków 
rodziny, kolegów z byłej pracy lub znajomych 
znajomego, podaje coś w wątpliwość. Czy ten wybór 
faktycznie został dokonany na podstawie 
merytorycznych przesłanek? I proszę mi nie 
insynuować, że piszę bzdury. Po pierwsze, przy takich 
powiązaniach, trudno ocenić kompetencje w sposób 
obiektywny. Po drugie, rodzina często jest połączona 
różnymi więzami ekonomicznymi i układami 
partnerskimi, co wiąże się z pośrednim 
wykorzystaniem i dalszymi korzyściami. Prywatny 
przedsiębiorca przyjmujący do pracy członka rodziny 
ryzykuje własny majątek i to jego sprawa. Natomiast, 
jakie ryzyko ponosi osoba w firmie takiej jak nasza? 
Żadne, ba można nawet sprowadzić kolesiów z byłej 
pracy lub podwórka. W taki sposób powstaje układ 
stosunków, w którym grupę osób obdarza się 
szczególnymi względami.  
Bo chodzi o to…… „że ryba zawsze psuje się od 
głowy”. Przy takim modelu rządzenia państwem lub 
firmą, prowadzi do zepsucia, demoralizacji i upadku 
wszelkich norm i zasad. Nic dziwnego, że przenosi się 
to na coraz niższe kadry zarzadzania.  Nie omija to 
nawet naszego zakładzie. I na nic tutaj się zdadzą 
zaprzeczenia i powoływanie się na kodeks etyczny. 

D.S:) 
 

Drzewo jako źródło konfliktu  
w relacjach sąsiedzkich 

Zdarzają się sytuacje, że niewinne drzewo może stać 
się zarzewiem konfliktu lub co najmniej zgrzytu w 
relacjach między sąsiadami. Dzieje się tak m.in. w 
sytuacji, gdy korzenie tego drzewa lub jego gałęzie 
przechodzą na grunt sąsiedni. Warto wówczas 

wiedzieć o kilku podstawowych kwestiach. W 
pierwszej kolejności zaznaczyć należy, iż w sytuacji, 
gdy korzenie lub gałęzie przechodzą na grunt 
sąsiedni, wówczas następuje naruszenie prawa 
własności właściciela tego gruntu. Warto, bowiem 
zaznaczyć, iż w granicach nieruchomości gruntowej 
pozostaje nie tylko powierzchnia gruntu, lecz również 
słup powietrza nad tą powierzchnią, a także 
przestrzeń pod tą powierzchnią. Zaznaczyć jednak 
należy, iż to do obowiązków właściciela gruntu na 
którym rośnie drzewo, należy, by do wskazanych 
powyżej naruszeń prawa własności nie dochodziło 
(by korzenie i gałęzie nie przechodziły na sąsiedni 
grunt). Między innymi do tego celu służy przyznane 
przez ustawodawcę prawo do wejścia na grunt 
sąsiedni w celu usunięcia zwieszających się z jego 
drzewa gałęzi lub owoców. Zaznaczyć w tym miejscu 
należy, iż gdyby podczas tej wycinki doszło do 
jakiejkolwiek szkody, właściciel tej nieruchomości ma 
prawo do żądanie jej naprawienia (a więc żądać 
odszkodowania za ewentualne zniszczenia). 
Należy podkreślić, iż z własną inicjatywą może 
również wystąpić właściciel sąsiedniej nieruchomości. 
W pierwszej kolejności powinien on wyznaczyć 
sąsiadowi odpowiedni termin do usunięcia 
przechodzących z jego nieruchomości korzeni drzewa 
czy też wycinki gałęzi. Jednakże po bezskutecznym 
upływie tego terminu, może on je we własnym 
zakresie obciąć i zachować dla siebie, a właściciel 
sąsiedniej nieruchomości nie może wówczas czynić 
żadnych przeszkód. Należy jednak uważać, zwłaszcza 
przy wycince korzeni, która może doprowadzić do 
zniszczenia czy obumarcia drzewa. Takie działania, 
mimo iż dozwolone przez przepisy prawa, mogą 
jednak w konkretnej sytuacji zostać uznane za 
sprzeczne ze społeczno-gospodarczym 
przeznaczeniem tego prawa. Niezwykle interesująca 
wydaje się być kwestia owoców tego drzewa. 
Generalnie owoce stanowią naturalne pożytki tego 
drzewa i należą do właściciela nieruchomości, na 
której drzewo rośnie. Z tej też przyczyny właścicielowi 
tego gruntu przysługuje wskazane uprzednio prawo 
do wejścia na grunt sąsiedni w celu ich zebrania. 
Jednakże w sytuacji, gdy owoce te opadły, stanowią 
wówczas pożytek tego gruntu, a zatem pełnię praw 
do nich posiada właściciel gruntu sąsiedniego. 
Zaznaczyć jednak należy, iż reguła ta nie znajduje 
zastosowania, gdy grunt sąsiedni przeznaczony jest 
na użytek publiczny. 
Przypominamy, że członkowie NSZZ „Solidarność” posiadają 
Ochronę Prawną CDO24 i mogą zawsze, na bieżąco zasięgnąć 
szczegółowych informacji w departamencie prawnym CDO24. 
CZŁONKOWIE ZWIĄZKU, KTÓRZY NIE POSIADAJĄ JESZCZE 
KARTY CDO24, PROSZENI SĄ O JEJ SZYBKI ODBIÓR. 


