
 

 

 

 

W dniu 10 sierpnia 2012 roku 
tragicznie zmarł Sławomir 
Paziewski współzałożyciel 
"Solidarności" i wieloletni 
Przewodniczący organizacji 
zakładowej w Frito Lay, fabryki 
produkującej przekąski w 
Grodzisku Mazowieckim. 
Sławek był delegatem Krajowej 
Sekcji Przemysłu Cukierniczego, 
Młynarskiego i Piekarniczego 
 

 
 
Był Przewodniczącym bardzo 
oddanym swojej organizacji, 
która od wielu lat borykała się z 
poważnymi problemami. 
Działał również na rzecz lokalnej 
społeczności jako Sołtys. 
 
W dniu 13 sierpnia w Błoniu 
odbył się pogrzeb. 
Sławka  licznie pożegnała rodzina, 
przyjaciele, sąsiedzi oraz koledzy i 
koleżanki z Solidarności. 
Dziękuję kolegom ze Lajkonika, 
Skawy, Wawela, Lu, Frito Lay, 
Wedla, Marsa, Greinera i SPC za 
udział w uroczystości. Serdeczne 
podziękowania dla 
Przewodniczącego Sekretariatu 
Mirka Nowickiego za 
uczestnictwo w ostatniej drodze 
Sławka. 

Dariusz Skorek 
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WYPADEK W PRACY! 
 
Zgodnie z § 11 rozp. Rady Ministrów z 1.07.20 09 r. w sprawie ustalania 
okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, zespół powypadkowy jest 
obowiązany zapoznać poszkodowanego z treścią protokołu powypadkowego 
przed jego zatwierdzeniem. Poszkodowany ma prawo zgłoszenia uwag i 
zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole, o czym zespół powypadkowy jest 
obowiązany go pouczyć. Dlatego należy niezwłocznie wnieść zastrzeżenia do 
protokołu jeżeli takowe są potrzebne. Jeżeli pracodawca nie dopełni warunków 
wynikających z rozporządzenia, dotyczących ustalenia przyczyn i 
udokumentowania wypadku przy pracy albo bezpodstawnie nie uwzględni 
wniesionych zastrzeżeń, należy rozważyć wniesienie skargi do Państwowej 
Inspekcji Pracy. W myśl art. 6 ustawy z 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym 
z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, poszkodowanemu wskutek 
wypadku przysługuje m.in. zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne (jeżeli 

po wyczerpaniu zasiłku nadal jest on niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują 
odzyskanie tej zdolności) i ewentualnie renta. Przysługuje mu także odszkodowanie, jeżeli doznał stałego lub 
długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Szczegółowe zasady ubiegania się o świadczenia powypadkowe określa rozp. 
MPiPS z 18.12.2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu 
(…). W uproszczeniu procedura przedstawia się w ten sposób, że pracownik składa pracodawcy wniosek o 
jednorazowe odszkodowanie, a pracodawca, po zakończeniu leczenia i rehabilitacji przez pracownika, przekazuje do 
ZUS wniosek wraz ze skompletowaną dokumentacją powypadkową. Następnie pracownik otrzymuje z ZUS 
zawiadomienie o terminie badania lekarskiego. Stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu ustala w 
procentach lekarz orzecznik, według oceny procentowej, która jest określona w załączniku do rozporządzenia.  
Na tej podstawie ZUS przyznaje lub odmawia przyznania odszkodowania, wydając decyzję administracyjną. Jeżeli 
wskutek wypadku przy pracy nie wystąpił stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu, ZUS nie przyzna 
odszkodowania. Jednak należy zadbać o skompletowanie niezbędnej dokumentacji. Temu właśnie służy złożenie 
zastrzeżeń do protokołu powypadkowego i ewentualnie złożenie skargi do PIP oraz wniosku o przekazanie 
dokumentów do ZUS. Niekiedy bowiem zdarza się, że skutki zdrowotne wypadku (np. neurologiczne) objawiają się w 
przyszłości. Wówczas możliwe jest ponowne zwrócenie się do ZUS o przyznanie odszkodowania, a także dochodzenie 
roszczeń cywilnych (uzupełniających)bezpośrednio od pracodawcy.                            Materiał z Tygodnika Solidarność 
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Średnio 46 godzin w tygodniu 
przeznaczają Polacy na pracę 
zarobkową – wynika z sondażu 
Centrum Badania Opinii 
Społecznej, zaprezentowanego 
przez serwis Stefczyk.info. 
Potwierdza to trend z 
poprzednich badań tego typu, 
wskazujący, że należymy 
do najbardziej pracowitych 
narodów w Europie. 
41 proc. badanych w czerwcu br. 
przez CBOS deklaruje, że 
przeznacza na pracę zawodową 
40 godzin tygodniowo.  
Ponad 40 godzin pracuje 45 proc. 
osób, w tym 24 proc. do 50 
godzin tygodniowo, 9 proc. do 60 
godzin a 12 proc. – powyżej 
60 godzin.  
Tylko trzech na stu pracujących 
(3 proc.) poświęca na pracę 
zawodową mniej niż 20 godzin w 
tygodniu, a 8 proc. od 20 
do 39 godzin. 
Najkrócej (średnio 43 godziny 
w tygodniu) pracują osoby młode 
(18–24 lata), najdłużej (45 
godzin) pracownicy w średnim 
wieku (45-54). 
Dużo zajmują nam także 
dojazdy do pracy – średnio 5 
godzin w tygodniu. Najwięcej 
osób dojeżdża do pracy 
samochodem – 43 proc., 
21 proc. dociera do pracy 
na piechotę.  
Z komunikacji publicznej korzysta 
13 proc. badanych, a 20 proc. 
z nich łączy różne środki 
transportu. Kolejne 13 godzin 
tygodniowo zajmuje 
przeciętnemu Polakowi 
załatwianie innych spraw oraz 
odwiedzanie rodziny i znajomych. 
 
ZE STRONY SOLIDARNOSC.ORG.PL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KRZYŻÓWKA NR 1 – rozwiązanie (hasło) wrzucamy do skrzynki przy drzwiach pokoju 
związkowego.  Wśród prawidłowych odpowiedzi rozlosowana zostanie atrakcyjna nagroda. 

WYTNIJ I WRZUĆ DO SKRZYNKI !!! 

………………………………………………………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko – dział 
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HASŁO 

KLIJENTELIZM 
Jako zjawisko znane od czasów 
antycznych. W starożytnym Rzymie 
zamożni Patrycjusze otaczali się gronem 
uboższych obywateli. Ich poparcie 
podnosiło prestiż patrona i wzmacniało 
jego polityczne i społeczne wpływy. W 
zamian za to otrzymywali ochronę i 
wsparcie patrona. 
Czym jest zatem klijentelizm? 
Jest jedną z patologii, występującą także 
w środowisku pracy. Jak można zauważyć 
po opisie powyżej, polega na związkach 
pomiędzy dwoma osobami – patronem i 
klientem. W klijentyżmie występuje 
nierównowaga, co oznacza, że jedna z 
osób musi posiadać wyższy status 
(społeczny, polityczny, majątkowy, etc..) 
Fundamentem relacji jest jednak 
obopólne czerpanie zysków z powiązania. 
Mogą to być zyski społeczne, na przykład 
poparcie polityczne w zamian za 
lukratywne stanowisko, mogą to być 
korzyści majątkowe, które różnią się na 
przykład od łapówkarstwa trwałością 
powiązań i systematycznym czerpaniem 
korzyści. Łapówkarstwo to najczęściej 
jednorazowa patologia bez powiązań, 
powstała w momencie potrzeby jednej ze 
stron, natomiast w klientyźmie jest to 
długotrwałe wzajemne czerpanie 
korzyści. Klijentelizm jest bardzo częstą 
patologią środowiska pracy, szczególnie 
tam gdzie wykonywane są zlecania 
podwykonawcze.  Inną odmianą patologii 
w pracy są relacje przełożony podwładny. 
Za drobne udogodnienia lub ustępstwa 
lider lub kierownik otrzymuje informacje, 
donosy etc… Czy w środowisku pracy 
forma klijentelizmu jest możliwa do 
zwalczenia? Pośród wielu patologii 
środowiska pracy, klijentelizm jest trudny 
do udowodnienia i zwalczenia. Bardzo 
luźne powiązania, nieraz niedostrzegalne 
poparcie lub niewielkie korzyści dla 
patrona lub klienta, mogą utrudnić 
prawidłowe zdefiniowanie tego procesu. 
Niemniej jest to bardzo niezdrowy i 
niepożądany objaw. Powstaje najczęściej 
w środowisku gdzie zależność w grupie 
jest bardzo duża a jego rozwój możliwy 
jest podczas ocen pracowniczych lub 
innych form zależności podwładny – 
przełożony. 
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