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Dnia 13 listopada rozmowy z pracodawcą 
dotyczące zmian w Zakładowym Układzie 
Zbiorowym Pracy rozpoczęły się od 
spotkania z aktuariuszem. Aktuariusz – to 
profesjonalista z dziedziny obliczania 
ryzyka oraz wartości bieżącej projektów 
finansowych, w szczególności 
długoterminowych lub obarczonych 
ryzykiem W prosty sposób wytłumaczył 
stronom, na czym polega i w jaki sposób 
powstaje rezerwa z tytułu nagród 
jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz 
rentowych, która powiększa koszty z tytułu 
zobowiązań długoterminowych. Z tego 
właśnie powodu pracodawca postanowił 
zlikwidować te dodatki, które stanowią 
obciążenie w kosztach bieżących i 
wieloletnich. Stać się to może podczas 
rokowań ze stronami, które podpisywały 
układ poprzez wypowiedzenie postanowień 
zawartych w tym dokumencie, (co w 
naszym przypadku wynosi trzy miesiące). 
Powstaje wtedy dokument zwany 
protokołem dodatkowym, który rejestruje 
zmiany w zapisach układu. Strony mogą 
także wypowiedzieć układ w całości, co 
wynosi także trzy miesiące, oznacza to, że 
wypowiadając ten dokument należy podjąć 
rozmowy dotyczące nowego układu lub 
innych form regulaminowych 
kształtujących stosunki prawa pracy. Na 
chwilę obecną strony podjęły rokowania i 
uzgadniają zmiany bez żadnego z ruchów 
prawnych dotyczących wypowiedzenia 
układu w części lub w całości. 
W zakładzie pracuje 637 pracowników, 
których obejmują zapisy zawarte w 
układzie zbiorowym. Na stanowiskach 
robotniczych w kategoriach I – IV pracuje w 
dalszym ciągu 516 osób. Niezależny 
Samorządny Związek Zawodowy 
„Solidarność” to obecnie 185 pracowników.  

Dnia 14 listopada strony skupiły się na 
dodatkach, które w naszych zapisach 
układowych wykraczają poza konstrukcje 
zawarte w ustawie kodeks pracy. Dodatek 

za niedzielę i święta – nie występuje w 
Kodeksie Pracy jednak obydwie strony były 
zgodne, aby pozostawienia dotyczące tego 
dodatku pozostały w układzie, chyba, że jak 
zaznaczyła to grupa z Solidarności zostanie 
zlikwidowana praca w niedziele i święta 
(cztero zmianowa), co w konsekwencji 
zlikwiduje dodatek, który jest bardzo 
kosztogennym i powodującym problemy z 
rozliczaniem czasu pracy oraz planowania. 
Pracodawca zaproponował zmniejszenie 
tego dodatku do poziomu z zeszłego roku 
(40 zł), jednak po wysłuchaniu strony 
związkowej i argumentów przedstawionych 
podczas rozmów dodatek zostać ma w 
niezmienionej formie. Likwidacji ulegnie 
dodatek za warunki szkodliwe, jako 
niewystępujący w Kodeksie Pracy. Dodatek 
miał racje bytu w momencie występowania 
warunków szkodliwych. W naszym 
zakładzie występują stanowiska, na których 
pojawia się przekroczenia i traktowane są, 
jako warunki uciążliwe. Nadal pozostaje, 
zakaz pracy powyżej 8 godzin na tych 
stanowiskach z powodu ich uciążliwości.  
Dodatek za pracę w godzinach nocnych 
pozostanie bez zmian. Oznacza to, że 
podstawę stanowić będzie stawka 
osobistego zaszeregowania wraz z premią, 
jako 25% dodatku nocnego. Jest to o tyle 
korzystniejsze od zapisów Kodeksowych, 
które mówią o dodatku w wysokości 20% 
od najniższej krajowej dla wszystkich. Aby 
wygospodarować pewne oszczędności i 
troskę o utrzymanie innych przywilejów z 
układzie zbiorowym pracy związek 
Solidarność zaproponował likwidacje 
dopłaty do posiłków.  Po analizie kosztów, 
które w przekroju miesięcznym i rocznym 
stanowią pokaźną sumę, uzgodniono 
likwidację tego przywileju zawartego w 
Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy. 
Niestety do poziomu Kodeksu Pracy wróci 
praca w godzinach nadliczbowych, co 
oznacza, że wszystkie dogodności z tego 
tytułu zapisane w układzie zostają 
zlikwidowane. Odbiór godzin wraca do 
poziomu 1:1 oraz 1:1,5. w momencie 
wyznaczenia terminu przez pracodawcę. 
Utrzymany pozostaje dodatek operacyjny, 
który mówi o wypłacie świadczeń, jeżeli 
pracownik z niższej kategorii pracuje na 
stanowisku sklasyfikowanym na wyższym 
poziomie. Dotyczy to każdej godziny pracy z 
tego tytułu. Strony w toku dalszej dyskusji 
poszukując porozumienia powróciły do 
tematu oszczędności z tytułu złej 
gospodarki papierem, który w ocenie 
związku Solidarność jest nadmiernie 
zużywany w zakładzie na niepotrzebne 
raporty, druki itd. Z tego tytułu można 
uzyskać konkretne korzyści, które pozwolą 
zagospodarować niemała kwotę w 
wydatkach. Inna sprawą, jest zgłoszona 
przez związek OPZZ sytuacja z 
opakowaniami i kosztami nadmiernych 

zamówień oraz ich utylizacji. Strony 
powróciły do tematu samochodów 
służbowych. Pracodawca potwierdził, że 
wszystkie samochody służbowe, które w 
nowej strukturze nie należą się danemu 
stanowisku do końca roku zostaną 
przygotowane do wyceny i sprzedane w 
ramach umowy leasingowej. NSZZ 
„Solidarność” poruszyła także sprawę 
kosztów reklamacji jakościowych oraz 
sprawę powodów blokowania wyrobów 
gotowych, jako straty spowodowane z 
nadmiernej ilości pracowników 
tymczasowych. Poproszono pracodawcę o 
dokumenty dotyczące tego zagadnienia, aby 
stwierdzić faktyczna przyczynę tego stanu i 
ponoszone straty z tego tytułu.  NSZZ 
„Solidarność” poprosiła także o schemat 
organizacyjny linii produkcyjnych w tak 
zwanym dołku produkcyjnym w rozłożeniu 
na etaty i obsadę stanowisk. 

Dzień 15 i 20.11.2012 strony poświeciły na 
sprawę dotycząca nagród jubileuszowych, 
odpraw emerytalnych i rentowych. 
Pracodawca podtrzymał wyrażone 
wcześniej stanowisko o potrzebie likwidacji 
tych kosztów w budżecie przedsiębiorstwa. 
Po dyskusji przeanalizowane zostały 
szczegóły i wyliczenia, które pozwolą na 
osiągniecie kompromisu podczas 
następnych spotkań. Pracodawca przekazał 
aż dziewięć propozycji dotyczących 
wygaszania nagród jubileuszowych oraz 
związanych z nimi odpraw emerytalnych i 
rentowych. Powstały one na podstawie 
określonych wcześniej kryteriów 
przekazanych przez związek, a wyliczonych 
na podstawie posiadanych przez zakład 
finansów. Należy jednak podkreślić, że dnia 
1 grudnia 2012 roku zgodnie z zapowiedzią 
pracodawcy, ZUZP zostanie wypowiedziany. 
Oznacza to, że okres obowiązywania układu 
wygaśnie ostatniego dnia lutego 2013 roku. 
Ale czy przestana obowiązywać przepisy i 
rozwiązania zawarte w układzie zależy 
tylko od stron, które podpisywały ten 
dokument. Niemniej związki zawodowe w 
tym NSZZ „Solidarność” bardzo poważnie 
podchodzi do tematu uprawnień, które 
przez lata wyróżniały nasz dokument 
wobec innych układów w kraju. Dalsze 
rozmowy będą kontynuowane i dotyczyć 
będą tematu jubileuszy i odpraw, do czego 
Komisja Zakładowa „Solidarność” jest 
merytorycznie i praktycznie przygotowana, 
oraz co najważniejsze wspomagana jest 
przez prawników Komisji Krajowej z 
Gdańska, która podda analizie wszystkie 
pojawiające się propozycje składane przez 
pracodawcę. Na bieżąco będziemy 
informować was w ten sposób, aby uniknąć 
niedomówień odżegnując się jednocześnie 
od jakiś dziwnych informacji i plotek, które 
pojawiły się na terenie zakładu a związane 
są z tym tematem. 



 

 
 
Dawno, dawno temu, pewien skąpy wieśniak 
policzył oszczędności swojego życia. Nazbierała 
się z tego niezła sumka, wiec postanowił kupić 
sobie coś pożytecznego. Zbliżał się wielki targ w 
pobliskim mieście, więc wieśniak udał się tam, 
aby wydać zaoszczędzone talary.  Po 
przyjrzeniu się różnym rozmaitościom, nie 
znalazł nic, co by go zainteresowało. Już miał 
wrócić niepocieszony do domu, kiedy nagle 
jego uwagę przykuł… diabeł. Diabeł był czarny 
jak smoła, miał lekko skośne oczy, ogon, rogi, 
czerwone ślepia i było od niego lekko czuć 
siarką. Siedział spokojnie w klatce i przyglądał 
się przechodniom. Nasz wieśniak spytał się, po 
co komu taki diabeł. Sprzedawca wyjaśnił mu, 
że taki diabeł, to bardzo pożyteczne zwierzę – 
potrafi napalić w piecu, narąbać drzewo, 
pomalować płot, gotować, sprzątać i wiele 
innych rzeczy. Prawdziwa złota rączka. Przy 
tym je tyle, co zwykły człowiek i tak jak 
człowiek czasami potrzebuje odpocząć i 
zdrzemnąć się. Jego utrzymanie nie jest, więc 
kosztowne. Okazała się jednak, że kosztuje tyle 
ile miał akurat przy sobie wieśniak, który po 
długim namyśle postanowił wydać 
oszczędności swojego życia i zakupił diabła. 
Kiedy już odchodził, sprzedawca zwrócił mu 
uwagę, na pewien istotny szczegół. Otóż 
okazało się, że diabeł owszem, pracuje 
intensywnie, ale tylko wtedy, jeśli zawsze 
powie mu się, co ma robić. Musi mieć zawsze 
wyznaczony plan dnia. Pobudka o godzinie tej i 
tej, rąbanie drzewa na opał do godziny …, 
śniadanie o godzinie …, 15 minut przerwy na 
wypoczynek itd. I tak codziennie. Nie wolno o 
tym zapomnieć! – przestrzegł sprzedawca. 
Diabeł pozostawiony sam sobie, zajmie się 
swoimi diabelskimi sprawami, co nigdy nie 
kończy się dobrze. 
Wieśniak zapamiętał uwagę, wziął diabła ze 
sobą i udali się do domu. I rzeczywiście, diabeł 
zawsze robił to, co polecił mu wykonać jego 
gospodarz. Wstawał bez ociągania się o 6 rano, 
rąbał drwa, zamiatał obejście, jadł śniadanie, 
odpoczywał… Właściciel był z niego bardzo 
zadowolony. 
Jednak pewnego dnia wieśniak musiał 
wyjechać, aby sprzedać plony z pola i 
zapomniał o tym, że musi przydzielić diabłu 
zadania. Zaniepokojony wracał do domu i już z 
daleka zobaczył, że coś jest nie w porządku. 
Znad miejsca, gdzie mieściła się jego wioska, 
unosiły się opary dymu. Wkrótce poczuł swąd 
spalenizny, a kiedy podszedł bliżej jego oczom 
ukazał się wstrząsający widok. Wieś była 
doszczętnie spalona, a na zgliszczach siedział 
diabeł i piekł w ogniu ciało dziecka… Dlaczego 
taka ładna opowieść ma tak smutne 
zakończenie?  
Podyskutuj o tym na naszej stronie 
www.solidarnosc311.pl 

Władza jest jak narkotyk, lecz co ciekawe im 
mniejsza i mniej znacząca tym bardziej 
uzależniająca. Pozwolono Wam zasmakować 
wielu rozmaitych czynników: aprobatę, 
szacunek, sukces bycia na szczycie, potęgę 
bycia szefem. Nauczono was cenić w sobie 
rolę kapitana zespołu, dyrygenta orkiestry 
itp. podobnych bzdur. Kiedy z 
zamiłowaniem zaczęliście się 
rozsmakowywać i uzależniać od tego, 
pojawił się strach. Strach nad utrata tego, 
przerażenie na myśl o niepowodzeniu, 
popełnieniu błędu i perspektywie krytyki. 
Stawaliście się tchórzliwie zależni od 
innych, pozbawieni jakiejkolwiek wolności. 
Lecz to nic, w porównaniu z tym, gdy już raz 
się zasmakowało we władzy, w sukcesie, to 
pragnienie staje się coraz większe. Jest jak z 
uzależnieniem do narkotyków, nie ma 

minuty abyście nie myśleli świadomie lub nieświadomie o dostrajaniu się do reakcji 
innych, maszerując w rytm ich bębnów. Równym krokiem paradować przed frontem. To 
My jesteśmy teraz u władzy, to na Nas skupiona jest uwaga. Ale to iluzja. Rytm wybijany 
przez dyrygenta jest tylko rytmem, który zagłusza inne normalne odruchy. Zostaje tylko 
strach i równy krok, aby nadążyć za innymi, aby nie pomylić nogi.  Kiedy jednak coś się 
stanie, kiedy nie uzyskacie aprobaty i jesteście ignorowani, doświadczacie samotności 
tak nieznośnej, że czołgacie się do ludzi i żebrzecie o przynoszący ulgę narkotyk zwany 
wsparciem, dodawaniem otuchy, odwagi. Życie z ludźmi w takim stanie wymaga nigdy 
niekończącego się napięcia. “Piekło to inni” – powiedział Sartre. I jakie to jest 
prawdziwe. Być z ludźmi to oznacza życie w napięciu, być bez nich oznacza udrękę. Jeśli 
jednak utraciłeś, jako szef zdolność widzenia pracowników takimi, jakimi są w 
rzeczywistości i adekwatnego reagowania na ich ruchy. Oznacza to, że twoja percepcja 
przyćmiona jest potrzebą uzyskania i utrzymania tego, co w skrócie można nazwać 
władzą lub potrzebą uzyskiwania pochwał i aprobaty kogoś na górze. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z pracownikiem został rozwiązany stosunek pracy. Pracodawca oświadczył, że wyda 
świadectwo pracy pracownikowi dopiero w momencie, gdy ten zwróci narzędzia mu 
powierzone. 
 
Rozwiązanie casusu: Zgodnie z art. 97 § 1 Kodeksu pracy „w związku z rozwiązaniem 
lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać 
pracownikowi świadectwo pracy. Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione 
od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą”. Ponieważ art. 97 § 1 Kodeksu 
pracy wyraźnie stanowi, że wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od 
uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą, należy przyjąć, iż niedopuszczalne 
jest uzależnienie wydania świadectwa pracy jak również jego sprostowania (w 
przypadku, gdy świadectwo zostało wydane wadliwie) od dokonania jakichkolwiek 
czynności przez pracownika. Pracodawca nie może zatem żądać od pracownika, aby ten 
np. zwrócił zaciągniętą pożyczkę lub jakiekolwiek mienie mu powierzone (np. 
przedmioty powierzone do użytku służbowego jak samochód, telefon komórkowy i inne 
urządzenia). Wykonania przez pracownika wszelkich obowiązków, które wiążą się z 
rozwiązaniem stosunku pracy, pracodawca może dochodzić przy użyciu stosownych 
roszczeń, w tym na drodze sądowej. Powyższy pogląd został utrwalony w orzecznictwie 
sądowym. Sprzeczne z prawem jest odsyłanie pracownika do poszczególnych komórek 
organizacyjnych zakładu w celu uzyskania stosownych podpisów lub sprostowania 
wadliwej treści świadectwa pracy, gdy pracownik zgłosił się do właściwej komórki 
(wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 października 1969 r., II PR 313/69) . Uzależnienie 
wydania świadectwa pracy od rozliczenia się pracownika z zakładem pracy, w 
szczególności od zdania mieszkania służbowego, jest bezprawne, bo narusza art. 97 
Kodeksu pracy (Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 
17 grudnia 1976 r. I P 1583/76). W praktyce zatem możliwe jest, że pomimo 
niewykonania określonego zobowiązania przez pracownika względem pracodawcy, 
pracodawca będzie musiał wystawić świadectwo pracy. Jeżeli tego nie uczyni, 
pracownikowi przysługuje roszczenie o wydanie świadectwa pracy, którego może 
dochodzić przed sądem pracy. W przypadku wystąpienia z takim roszczeniem na 
drogę sądową, sąd również nie będzie badał, czy pracownik wywiązał się ze wszystkich 
swoich obowiązków, lecz badał będzie jedynie, czy stosunek pracy ustał i czy świadectwo 
pracy zostało wydane oraz ewentualnie czy jego treść jest zgodna z odpowiednimi 
przepisami. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
zarzadzania zespołem oraz utraty autorytetu. Każda słaba 
psychicznie jednostka, nieposiadająca wystarczającego 
zaangażowania lub niepewna sytuacji, w jakiej się może 
znaleźć, otacza się jednostkami jeszcze słabszymi, które, 
lubią zajmować się nie swoimi sprawami, bądź są na tyle 
zastraszone, że biernie poddają się całej sytuacji. Jest 
jeszcze inna forma tajnego współpracownika. Jest to 
donosiciel związkowy. Bardzo spodobało mi się to 
sformułowanie, ale użyłbym raczej zwrotu informator, 
gumowe ucho lub denuncjator.  Jest to inna forma 
donosiciela, działającego z innych pobudek i w innej 
sytuacji. Ale czy tak naprawdę mamy do czynienia z 
donosicielem czy tez z osoba zdesperowaną zachowaniem 
lub zaistniałą sytuacją? Co dalej? Jest jeszcze jedna postać, 
którą określę, jako figurant, czyli ktoś niemający wpływu 
na wydarzenia, w które zostaje wciągnięty, wykonujący 
jedynie polecenia osób, które bezwolnie reprezentuje lub 
stara się reprezentować swój osobisty interes pod 
przykrywką ogólnego interesu. I gdyby to na tym etapie 
się zatrzymało to nie byłoby o czym dyskutować i pisać, 
natomiast może się zdarzyć, że figurant, (być może 
nieświadomie) doprowadza do sytuacji która staje się 
niepokojącą i niewygodna dla całego zamierzenia. Jeśli 
dodatkowo przekazuje pewne informacje w sposób 
plotkarski i dalece odbiegający od rzeczywistości, to 
wszelkie inne informacje jak najbardziej wiarygodne staja 
się tylko nieistotnymi faktami.  
Trudno wtedy pokusić się na sformułowania, że jakoś to 
będzie lub ze jest jak najbardziej ok. Każde rozmowy lub 
negocjacje są grą wymagające skupienia i rozeznania w 
temacie, co powoduje, że zajęcie stanowiska i podzielenia 
się nim nie może dotyczyć informacji lub sformułowania 
wyrwanego z całości materiału, dodatkowo niemającego 
w żaden sposób potwierdzenia w rzeczywistości. 
 

 

 

dotknie lub nie będzie dotyczyć jego osoby. Oczywiście ten jazgot pojawia się 

w miejscach i sytuacja, które nie są w żaden sposób dla nas sprzyjające lub 

pomocne. Jest tak i teraz, a najgorsze w tym jest, że ktoś robi przy tym super 

krecią przysługę. Nasuwa się zatem pytanie czy jest tajnym 

współpracownikiem i czyim? Jak łatwo szafuje się słowami i mami 

obietnicami, możemy przekonać się codziennie. Czy dowiemy się, ile trzeba 

wyłożyć z własnego wysiłku, aby być godnym dostąpić do łask Szefa? Być 

może warto stać się tajnym współpracownikiem (można by użyć innych 

zwrotów takich jak kabel, donosiciel, konfident, wtyczka czy też szpicel) 

naszego przełożonego? Jak można zauważyć język polski w tym zakresie jest 

bardzo bogaty, jak bogaci są pracownicy w wiadomości i plotki, którymi 

bardzo chętnie się dzielą i na pewno nie w cnotliwych zamiarach. O 

przepraszam nie będę używał hasła plotka, bo jest nieeleganckie. Użyję, zatem 

zwrotu, wiadomość z niesprawdzonego źródła i niewiadomego pochodzenia.  

Oczywiście donosicielstwo ma swoje podłoże w braku pewności i sposobu  

Sratatata koniec świata 
 
O tym, że nie będzie w najbliższym 
czasie końca świata, nie muszę 
przekonywać nawet największych 
pesymistów. No chyba ze mówimy o 
końcu świata w małej skali. Takim 
może być oczywiście zwolnienie z 
pracy, co wiąże się z utrata zaufania, 
do swoich możliwości a co gorsza do 
przełożonych. Oczywiście możemy 
mówić o tym, że ktoś tańczy jak mu 
zagrają. Ale co ciekawe, że potrafimy 
jazgotać, jak nam zagrają. Bez tej 
orkiestry każdy siedzi cicho jak 
mysz pod miotła i liczy, że to go nie  

 



 

 
 
Mieszkamy teraz w fajnej chałupce. Jest tu pralka, choć nie jestem 
pewny, czy się nie zepsuła. Wczoraj wrzuciłem do niej pranie, 
pociągnąłem za sznurek i pranie gdzieś wsiąkło. Ale przecież się z 
powodu tego nie powieszę... Pogoda nie jest najgorsza. W zeszłym 
tygodniu padało tylko dwa razy. Za pierwszym razem trzy dni, a za 
drugim cztery. Co do kurtki, którą chciałaś, to Kazek mi podpowiedział, 
że jak Ci ją poślę z guzikami, to będzie dużo kosztować, bo guziki są 
ciężkie. Dlatego oderwałem guziki i włożyłem do kieszeni. Acha.. teraz 
najważniejsze. Dostałem w końcu pracę. Jestem dumny jak paw, bo mam 
pod sobą jakieś pięćset osób. Wysiewam teraz trawę na cmentarzu. 
Praca przyjemna i niestresująca i dająca dużo możliwości rozwoju i 
awansu. Z tym Kazkiem nieźle się mieszka, ale trochę jest z nim gorzej. 
Któregoś dnia jak jechaliśmy do roboty to zamknął samochód i zostawił 
w środku kluczyki. Musiał iść do domu po drugi komplet, żeby nas z 
kolegą wyciągnąć ze środka. Jak się będziesz widziała z Frankiem, 
pozdrów go ode mnie, a jeśli nie, to mu nic nie mów..             
PS. Chciałam Ci włożyć do listu parę funtów, ale już zakleiłem kopertę 

 
 
 
 
 
 
 

 

Kochana żono!!! 
Długo się nie odzywałem, bo za tą 
pracą wywędrowałem do jakiejś 
dziury o nazwie London. Piszę do 
Ciebie tych parę linijek, żebyś 
wiedziała, że do Ciebie piszę. Jak ten 
list dostaniesz, to znaczy, że do Ciebie 
doszedł. Jak go nie dostaniesz, to mi 
daj znać, to go wyślę jeszcze raz.  Piszę 
do Ciebie wolno, bo wiem, że nie 
potrafisz szybko czytać. Niedawno 
Kazek ten, co z nim wyjechałem, 
przeczytał w jakiejś gazecie, że 
najwięcej wypadków się zdarza 
kilometr od domu, więc 
przeprowadziliśmy się trochę dalej niż 
do tej pory, o czym ci donoszę, obyś się 
nie bała, że mnie się coś może stać..  

SŁODKI PRZYSMAK 
 
- 1 kostka masła, 
- 2 szklanka cukru, 
- 1 łyżeczka soli 
- 4 jajka 
- 1 szklanka suszonych owoców, 
- 1 szklanka orzechów 
- sok cytrynowy 
- proszek do pieczenia 
- 3-4 szklanki dobrej whisky 
 
Sposób przygotowania: 
 
Przed rozpoczęciem mieszania składników sprawdź czy 
whisky jest dobrej jakości.  
Dobra... prawda?  
Przygotuj teraz dużą miskę, szklankę i inne przybory 
kuchenne. Sprawdź czy na pewno whisky jest taka jak trzeba 
... by być tego pewnym nalej jeszcze jedna szklankę i wypij 
tak szybko, jak to tylko możliwe.  
WAŻNE:  Powtórz operacje sprawdzania napoju.  
Przy użyciu miksera elektrycznego ubij kostkę masła na 
puszystą masę, dodaj łyżeszke sukru i ubjaj dalej.  
W miedzyszasie zprawdź czy wisky jest na pewno taka jak 
czeba. Najlepiej sklaneczke. Otfórz druga butelkie jezli czeba.  
Wszus do mniski dwa jajki, obje szlanki z owosami 
i upijaj je mikserem.  
Sprawś jakoź wiski żepy pootem gosie nie mufili sze jest 
trójnoca. Wszuś do miszki szyska sul jaka masz w domu czy 
so tam masz szysko jedno so, f sumje fsale nie nie ma 
snaszenia so fszusisz. Fypij skok sytrynnmowy. Fymjeszaj 
fszysko z oszehami i sukrem fszystko jedno i frzudz monki 
ile tam masz fdomu, osmaruj piesyk masem i 
wyklej siasto na plache piesyka, usaw ko na 350 stofni, 
saaaamknij zwiszki. Spraws jakos fiski sostanej ot pieszenia 
siasta i is spas. 

 

 
Dlaczego potrzebujesz związków 
zawodowych? 
  
Być może, w idealnym świecie nie byłoby 
miejsca dla istnienia i działalności związków 
zawodowych. Pracodawcy traktowaliby swoich 
pracowników z należnym im szacunkiem i 
płacili za ich pracę godne wynagrodzenie. Nikt 
nie byłby w niesprawiedliwy sposób 
dyscyplinowany lub zwalniany z pracy, nikomu 
nieuczciwie nie ograniczano by możliwości 
awansu, nikt nie byłby nękany w miejscu pracy 
przez swoich szefów lub zmuszany do pracy 
przez długie godziny bez należnej mu zapłaty. 
Mówiąc wprost, związki zawodowe 
wprowadzają zasady demokracji do miejsca 
pracy. Nie wyobrażamy sobie życia w 
społeczeństwie, w którym ktoś pozbawiony 
byłby prawa głosu lub nie mógłby wyrazić swej 
opinii na temat tego, jak pewne sprawy 
powinny wyglądać. Czemu więc mielibyśmy 
zaakceptować taką sytuację w miejscu swojej 
pracy? 
 

Jeżeli nie jesteś jeszcze 
członkiem związku, 

i masz problemy pracownicze lub inne 
– to zapisz się do NSZZ "Solidarność, – 
aby mieć pewność, że Komisja 
Zakładowa działająca w Twoim 
zakładzie, będzie mogła skuteczniej 
reprezentować Cię przed pracodawcą. 
 

 
Co związki zawodowe mogą dla mnie zrobić? 

  
Związki zawodowe stanowią Twoją reprezentację w kontaktach z pracodawcą i 
dają Ci głos w sprawach związanych z Twoim miejscem pracy. Działając sam, 
masz niewielką siłę przebicia i niewielkie możliwości decydowania. Jeśli 
upomnisz się o podwyżkę, lub będziesz chciał coś udoskonalić, a Twój 
pracodawca powie „nie!” – co możesz zrobić? Działając w związku zawodowym, 
poprzez zbiorowe działanie i mówienie jednym, wspólnym głosem, możecie 
zdziałać bardzo dużo. Działanie w związku zawodowym oznacza, że w dyskusjach 
na temat Waszego zakładu pracy zawsze jest ktoś po Twojej stronie, kto podziela 
Twoje racje.  
 
W swoim działaniu, związki zawodowe dążą do: 
 

 Podstawowym zadaniem związku zawodowego jest obrona interesów 
pracowników i działanie na rzecz poprawy ich sytuacji ekonomicznej i 
społecznej.  

 Związek sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy oraz 
uczestniczy w nadzorze nad przestrzeganiem przepisów oraz zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  

 Związek egzekwuje świadczenia należne pracownikom wynikające z 
zasad bezpieczeństwa i warunków pracy.  

 Pracodawca chcąc rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę musi 
zasięgnąć opinii związku.  

 Gdy w zakładzie naruszane są przepisy prawa pracy to z inicjatywy 
związków zawodowych w tym zakładzie może być przeprowadzona 
kontrola Państwowej Inspekcji Pracy.  

 Zasady wynagradzania pracowników ustalane są w uzgodnieniu ze 
związkiem zawodowym.  

 Poprzez swoich związkowych przedstawicieli pracownik ma możliwość 
kontrolowania wydatków z funduszu socjalnego i mieszkaniowego.  

 Prawnicy związkowi udzielają bezpłatnych porad dla członków Związku 
i pomagają w procesach sądowych dotyczących spraw pracowniczych. 


