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WIADOMOŚCI Z KOMISJI ZAKŁADOWEJ 

Na początku pragniemy podziękować wszystkim pracownikom, którzy podjęli się trudu wypełnienia ankiety 
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. Będzie ona poddana dogłębnej analizie i ocenie, z niektórymi 
danymi i analizami podzielimy się z Państwem w bieżącym numerze. W ankiecie uczestniczyło około 28% 
pracowników produkcyjnych i przy produkcyjnych, z tego 70% stanowiły kobiety, 30% mężczyźni.  

 
Na powyższym wykresie zostały podane dane z wyodrębnieniem na członków związków zawodowych i osób 
nie zrzeszonych. Z pośród uczestników największą grupę 72 % stanowili pracownicy zaszeregowani w 
grupach A-C, 27 %, z grupy D-F, oraz 1% z innych kategorii. 
Pierwszym podstawowym pytaniem umieszczonym w ankiecie była ocena atmosfery w zakładzie pracy. 
Było to bardzo istotne pytanie dotyczące tego jak pracownicy odbierają ogólna sytuacje w zakładzie 
warszawskim w okresie ostatnich 6 miesięcy po wprowadzeniu znacznych zmian organizacyjnych w firmie. 
Na powyższe pytanie można było odpowiedzieć w pięciostopniowej skali, z czego po dwie skrajne 
odpowiedzi oceniały sytuacje jako złą lub dobrą. Środkowa odpowiedź nie dostarczała jasnego obrazu, 
mimo że w pytaniu określona została jako nienajlepsza, to w ocenie ankiety nie przechylała wagi na żadną 
ze stron. Nie została podana ani jedna odpowiedź, że atmosfera w zakładzie jest bardzo dobra, natomiast 
kolejne rozłożyły się w następujący sposób: 

 

frekwencja

Kobiety związkowcy Mężczyźni związkowcy

Kobiety nie uzwiązkowione Mężczyźni nie uzwiązkowieni

dobra nienajlepsza zła bardzo zła

 
 

W NUMERZE 
 
 WIADOMOŚCI Z. K.Z.                  strona 1 - 6 
 ZASKOCZYŁ NAS STAN...                strona 7 
 WŁASNYM SŁOWEM                     strona 8-9 
 JAWNA INWIGILACJA                     strona 10 
 DOBRY PRACODAWCA.....              strona 11 
 CO SIĘ ZMIENIŁO, CO SIĘ              strona 12 
 
 

ZWIĄZKOWCY: 
 
Kobiety – 44% 
Mężczyźni – 15% 
 
NIEZRZESZENI: 
 
Kobiety – 26% 
Mężczyźni – 15% 

ATMOSFERA W ZAKŁADZIE 
 

Bardzo zła – 36% 
Zła –26% 
Nienajlepsza – 31% 
Dobra – 7% 
 
Jak łatwo zauważyć 62% osób które 
wypełniły ankietę oceniło atmosferę w 
zakładzie jako nie sprzyjającą 
wykonywanej pracy. 
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Co złożyło się na taką odpowiedź? Poddając analizie 
ankietę można zauważyć, że kilka z pytań wiązało 
się ze sobą. Dzięki temu możemy wywnioskować, 
co było przyczynkiem takiego określenia atmosfery 
w zakładzie. 
Pytania siódme i ósme pośrednio dotyczyły także 
tego tematu. We wszystkich kolejnych pytaniach 
zastosowany został klucz czterostopniowy, czyli 
należało zdecydować się za opcją tak lub nie 
(Oprócz pytania 17). 
 
Pytanie 7 brzmiało: czy zauważyłeś zachowania, 
które można zakwalifikować jako mobbing lub 
dyskryminację? 

 
Pytanie 8 brzmiało: czy uważasz, że pracujesz w 
środowisku stresogennym? 

Jak łatwo zauważyć po zaprezentowanych 
wykresach, nie mogła paść inna odpowiedź na 
główne pytanie dotyczące atmosfery w zakładzie. 

Odbiór pracowników środowiska, w jakim się 
znaleźli jest jednoznaczny. Przyczynkiem do tego 
jest stres, zastraszenie i brak kompetencji 
stanowiących. Dochodzi do tego zamieszanie 
organizacyjne, oraz wymuszona praca (cztero 
zmianowy system pracy). Jakby potwierdzeniem 
tego jest odpowiedź na pytanie 5 ; czy po zmianach 
organizacyjnych możesz liczyć na kompetencję 
przełożonych? 

 
Bardzo negatywnie jak widać została oceniona 
współpraca z liderami, bo głównie z nimi pracownik 
bezpośrednio współpracuje. Natomiast bardzo 
wysoką ocenę otrzymała świadomość zakresu 
obowiązków, które pracownicy są zobowiązani 
wykonywać, co obrazuje dolny wykres. Jest 
budującym fakt, że pracownicy wiedzą i znają 
swoje obowiązki na stanowisku. W dogłębnej 
analizie, odpowiedzi na to pytanie, najbardziej nie 
zorientowani, co do swoich obowiązków pochodzili 
z przedziału D – F, czyli z grupy operatorów i osób, 
które mają odpowiedzialność za proces 
produkcyjny.  
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Ostatnim z pytań, które mogło dać odpowiedź na 
temat atmosfery było pytanie, 6 w którym 
pytaliśmy się czy zaistniałe zmiany organizacyjne 
korzystnie wpłynęły na stanowiska pracy.  

 
Reasumując cały blok, należy znaleźć przyczynę 
takich odpowiedzi. Przeglądając ankiety można 
wysnuć podstawowy wniosek. Zbyt szybko i 
raptownie wprowadzone zmiany organizacyjne, 
negatywnie wpłynęły na wszystkich pracowników. 
Doszły do tego posunięcia personalne, a przy tym 
brak reguł i czytelnych obowiązków dla grupy 
liderów. Powstały chaos i bałagan, bardzo 
negatywnie zaczął wpływać na załogę. 
Dodatkowym elementem, który miał bezpośredni 
wpływ na pogorszenie atmosfery było zamieszanie 
spowodowane przejęciem pracowników z Leaf, a 
później z Jedynej.  
Tak wielkie skupienie kilku problemów w bardzo 
krótkim czasie, zaczęło przekładać się na 
nerwowość i stres nie tylko pracowników, ale i 
kadry kierowniczej. Jasnym obrazem jest 
odpowiedź na pytanie 7, którego wykres 
zamieściliśmy wcześniej, oczywiście zachodzi 
pytanie zasadnicze czy odpowiedzi można w części 
zaliczyć do mobbingu, a w części do dyskryminacji. 
Nie spotkaliśmy się w swojej działalności na terenie 
zakładu z objawami dyskryminacji, a więc tego 
rodzaju sugestie należy w 99% wykluczyć. Zostaje, 
zatem forma mobbingu, lub innego rodzaju nacisku 
wywieranego przez kadrę zarządzającą lub 
pracowników. Przyjmując wyniki statystyczne 
publikowane przez sądy pracy, sprawa mobbingu 
jest bardzo delikatną kwestią i łatwo pomylić z 
dyscypliną lub innymi formami zarządzania 
pracownikami. Natomiast opierając się na błędzie 
statystycznym prowadzonym w momencie spraw o 
mobbing, możemy przyjąć, że około 12% 
odpowiedzi, które określiły zakwalifikowanie 
zachowań jako mobbing, może być sumą realną. 

Oznacza to, że nastąpiło bardzo negatywne 
zjawisko, które nie ominęło naszego miejsca pracy. 
W przypomnieniu w zasadach mobbingu mieszczą 
się wszystkie zachowania, które wskazują na 
długotrwałe dręczenie pracownika, odsuwanie od 
stanowiska pracy, nie przydzielanie konkretnych 
zadań organizacyjnych, itd.,  
Natomiast resztę przypadków można 
zakwalifikować do innej formy oddziaływania, którą 
nazywamy Zarządzaniem przez Stres. O tej formie 
zarządzania pisaliśmy już dosyć dużo w pierwszych 
numerach 2003 roku. Być może warto sięgnąć do 
archiwum i przypomnieć te artykuły? 
W przybliżeniu tematu sam model zarządzania 
przez stres powstał w Japonii, a w latach 80 – tych 
pojawił się w USA. Terminem, jaki na początku był 
używany do tego rodzaju zadań był termin 
produkcji zsynchronizowanej, nie oddawał on 
jednak specyfiki tego modelu pracy i został 
nazwany bardziej adekwatną nazwą zarządzania 
przez stres (ZpS). Aby zrozumieć pojęcie i zasady 
działania ZpS należy poznać jego wszystkie 
elementy, które są między sobą współzależne i 
wzajemnie na siebie oddziałują.  
Dlatego można stwierdzić, że Zarządzanie Przez 
Stres jest systemem pracy, zresztą bardzo 
niekorzystnie odziaływującym na pracowników. 
 
Najważniejszymi składnikami ZpS są: 
1. Przyspieszenie, – czyli sposób, aby pracownicy 

robili więcej w krótszym czasie 
2. System magazynowania i produkcji „dokładnie 

na czas” 
Są to główne i najważniejsze składnik, na które 
składa się zarządzanie przez stres, ale w zależności 
od pomysłowości kadry kierowniczej, oraz potrzeb 
zakładu można wprowadzić jeszcze inne takie jak: 
- szczegółowa specyfikacja stanowisk pracy 
- wykorzystanie wiedzy pracowniczej 
- polityka antyabsencyjna 
- wprowadzanie wielofunkcyjności 
- zlecanie większości prac firmom zewnętrznym 
- wykorzystywanie takiej technologii, która pozwala 
zminimalizować tak zwaną pracę pośrednią 
- projekt dla produkcji, – czyli takie 
zaprojektowanie produktów, które umożliwią 
maksymalną redukcję kosztów pracy 
- ściślejsza kontrola kadry kierowniczej 
 
Wracając do przedstawiania wyników ankiety, 
przechodzimy do pytania 9, które w swoich 
odpowiedziach miało pośredni, ale dosyć istotny 
wpływ na analizę atmosfery w zakładzie pracy. 
Zadane pytanie wzbudziło dużo kontrowersji, 
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dlaczego w takiej formie i stylu zostało 
zamieszczone w ankiecie. Przypomnijmy brzmiało 
ono następująco: czy widzisz możliwość pracy 
w systemie czterozmianowym w roku 2006 w 
celu zachowania miejsc pracy, w wyniku 
konkurencji na rynku pracy?  
Nie przypadkowo w takiej formie zostało ono 
umieszczone w ankiecie. Wiedzę na temat systemu 
czterozmianowego posiadamy bardzo dobrą i 99% 
pracowników odpowiedziałoby, że nie chce 
pracować w takim systemie. Natomiast dodanie do 
tego pytania dodatkowych sugestii, daje obraz 
podejścia załogi w momencie zachwiania rynku 
sprzedaży, akcji konkurencji, czy zagrożenia miejsc 
pracy. Pragnęliśmy otrzymać odpowiedzi w 
momencie ekstremalnych zagrożeń, które w 
momencie odmówienia i sprzeciwu takiej formy 
pracy, mogłyby skutkować na pracowników. 

 
Tak – 17%, r.tak - 28%, r.nie – 21%, nie – 34% 
Wynik nie jest zaskoczeniem, chociaż aż tak duża 
część pracowników, którzy opowiedzieli się za 
opcją, która jest przeciwna temu rodzajowi pracy, 
nawet w momencie różnych zagrożeń, daje dużo do 
myślenia, nie tylko związkom zawodowym, ale i 
pracodawcy. Przechodząc do ostatnich z trzech 
pytań dotyczących relacji z pracodawcą, w 
pytaniach 10,11 i 12 pytaliśmy ogólnie o politykę 
firmy i znajomość jej przez pracowników. 

  
10.Czy uważasz, że polityka firmy jest pro 
rodzinna? 
tak – 14%, r. tak – 13%, r. nie 28%, nie – 48% 

11. Czy znasz stosowane praktyki zarządzania i 
wartości wyznawane przez Cadbury Schweppess? 
Tak – 26%, r. tak – 37%, r. nie – 18%, nie – 19% 
12. Czy uważasz, że powyższe praktyki są 
wdrażane w naszej firmie? 
Tak – 16%, r. tak – 38%, r. nie – 27%, nie – 19% 
Reasumując odpowiedzi na powyższe pytania, 
pracownicy potwierdzili znajomość zasad 
przyświecających firmie, oraz ich stosowania w 
naszym przedsiębiorstwie, natomiast kłócącym 
wynikiem z tymi wyobrażeniami jest ocena samych 
działań na rzecz polityki związanej z życiem 
rodzinnym. Wiąże się to w większości z 
wprowadzeniem pracy, który destabilizuje 
jakiekolwiek życie prywatne, prowadząc do 
bałaganu organizacyjnego czasu pracy i 
nagminnego przenoszenia dni do odpracowywania 
w ramach okresu rozliczeniowego, przez co 
nastąpiło zachwianie harmonii w życiu rodzinnym.  
Kończąc ten blok bardzo krótkich analiz, 
przejdziemy teraz do bloku pytań związanych z 
działalnością związkowa oraz funkcjonowania 
gazetki Infos. Pytanie 16 dotyczyło formy ankiet, 
która ma być sposobem zbierania opinii i nastrojów 
w zakładzie. 98% ankieterów uznało, że taki 
sposób może być wartościowym uzupełnieniem 
kontaktu ze związkiem „Solidarność”. Dodatkowym 
atutem jest całkowita anonimowość i wyrażanie 
swoich myśli i komentarzy w miejscu, które zostało 
umieszczone w ankiecie. Forma ankiety, która 
została po raz pierwszy przez związek udostępniona 
pracownikom, była sondażową i ogólnikowa. 
Natomiast następne będące obecnie w 
opracowaniu, będą ukierunkowane pod konkretne 
tematy i problemy. Jednym z takich pytań była 
decyzja o poparciu sporu zbiorowego lub akcji 
protestacyjnej prowadzonej przez NSZZ 
„Solidarność” dotyczącej warunków pracy i płacy w 
firmie. Anonimowość odpowiedzi dał nam pogląd 
na poparcie i działania, na które pokusić się może 
związek zawodowy w momencie realnego 
zagrożenia i działań ekstremalnych. 
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Natomiast gorzej wygląda sprawa odbioru NSZZ 
„Solidarność” w kwestii reprezentowania 
problemów pracowniczych. Ankieterzy bardzo 
surowo ocenili nasze działania jako Komisji 
Zakładowej, oraz całego związku „S” 

 
Wiedza, jaką posiedliśmy w tym zakresie jest dla 
nas bardzo pomocna i pomoże w naprawieniu tych 
niedociągnięć, tym bardziej, że tylko 8% 
ankieterów zdecydowanie stwierdziło, że 
wystarczająco jak na razie reprezentujemy te 
problemy. Podając bardziej szczegółowo ten punkt 
analizie, jeszcze bardziej uwidoczniony został 
podział na poparcie zamierzeń związków.  

Nie boimy się ciężkich wyzwań oraz krytyki i tego 
typu pytania oceniające działania Komisji 
Zakładowej, a nawet poszczególnych członków 
znajda się w następnych ankietach. Bardzo 
potrzebujemy wiedzy i pomocy wszystkich 
pracowników, aby jeszcze mocniej i dogłębniej 
wypracowywać taki schemat działania, który 
dostanie poparcie większości załogi.  
Tak jak wcześniej próbowaliśmy dociec, dlaczego 
tak zostały udzielone odpowiedzi, możemy pokusić 
się także w tym przypadku na pewien rodzaj 
analizy i zdefiniowania problemu. Pierwszą 
podstawową kwestią jest brak odpowiednich 

narzędzi legislacyjnych, na których związki 
zawodowe mogłyby się oprzeć. Bezradność w 
sprawach, które prawnie zostały dopuszczone, 
jeszcze bardziej pogłębiły ten odbiór.  
Doszły do tego kwestie personalne członków 
Komisji Zakładowej, którzy w różny sposób 
oceniani są przez pracowników i w widzeniu nie do 
końca angażują się w konieczne działania związku 
zawodowego lub wykorzystują związek jako 
pewnego rodzaju awans zawodowy. 
Przechodząc do pytań związanych z działaniem 
gazetki Infos, poddaliśmy ankiecie dwie kwestie.  
Punkt 18 dotyczył tego czy Infos jest 
wystarczającym uzupełnieniem wiadomości z prac 
Komisji Zakładowej i związku. 

 
Natomiast pytanie 17 brzmiało: jak oceniasz 
gazetkę Infos i przekazywane w niej informacje i 
artykuły? 

 
Zastosowana została tutaj znowu skala 5 
stopniowa, z tym, że środkowa wartość nie 
przesadzała odpowiedzi ani w jedną ani w drugą 
stronę. Analizując odpowiedzi na powyższe pytania 
można łatwo odczytać jedną podstawowa kwestię. 
Poziom artykułów oraz ich przekrój jest 
wystarczający, a wiec medium, jakim jest gazetka 
Infos jest bardzo potrzebne i bardzo dobrze 
odbierane. Natomiast musi przejść ewaluację w 
kierunku informatora z działalności i prac Komisji 
Zakładowej, ograniczając artykuły nie dotyczące 
problemów zakładowych i związku. Co stopniowo 
postaramy się zmienić jako redagujący to medium. 
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Zakończyliśmy wstępną analizę ankiety. 
Postaraliśmy się, aby dosyć czytelnie przedstawić 
wszystkie punkty. Przyszedł czas, aby ocenić 
ankietę jako całość. Nikt z Nas nie liczył się ze po 
raz pierwszy zastosowane w ten sposób narzędzie 
tak dokładnie zdefiniuje problemy i wymagania 
kierowane do związku i pracodawcy. Tym bardziej, 
że nie spodziewaliśmy się takiego odbioru i ilość 
wypełnionych ankiet. Bardzo dobrym materiałem 
do analizy i wyciągnięcia wniosków, było miejsce na 
uwagi, gdzie prezentowaliście spostrzeżenie i myśli, 
które będąc anonimowe bardzo uwypukliły 
podstawowe problemy i żądania. Postaramy się 
prezentować je dosłownie w oddzielnej kolumnie. 
Jak wcześniej wspominałem nie boimy się krytyki, 
więc nawet wpisy, które były niepochlebne o 
związku, będziemy prezentować bez korekty.  
Tego oczekują od nas pracownicy i związkowcy.  
I na to jesteśmy przygotowani jako działacze 
związkowi, w tym tkwi niezależność „Solidarności”. 
Nie tylko laurki, ale i rzeczowa krytyka. To cieszy, 
że będąc poddanym takiemu naciskowi, w pewnym 
stopniu zdobywamy coraz większe zaufanie i 
poparcie w działaniach. Mamy nadzieje ze ankiety 
zostały bardzo rzeczowo i skrupulatnie wypełnione 
przez pracowników. Jest bardzo ważnym, że wasze 
odczucia bez zafałszowania mogły zostać 
przekazane związkowi i dzięki temu obraz 
rzeczywistości i realiów w naszym zakładzie, pokrył 
się z odbiorem i obserwacjami poczynionymi przez 
członków Komisji Zakładowej. Nie jest to ostatnia 
analiza ankiety, następne będą dotyczyły 
konkretnych punktów i problemów w rozszerzonej 
wersji. Ale na wstępie chcieliśmy przekazać 
pierwsze informacje z trudu, jakiego dokonaliście, 
aby pochylić się nad tym materiałem i rzeczowo 
odpowiedzieć na zawarte tam pytania. Tym bardziej 
jest to wartościowe, że uczestniczyli w tym sondażu 
nie tylko członkowie związku, lecz pracownicy, 
którzy nie byli i może nie będą nigdy 
związkowcami. Tym bardziej dziękujemy za 
podjęcie się tego tematu, dzięki wam ankieta była 
bardziej wiarygodna i dała spojrzenie na związek 
waszymi oczyma. Jak ma to wielkie znaczenie dla 
Komisji Zakładowej nie będę się rozpisywał, 
natomiast utożsamiło nam jedna podstawową 
kwestię związaną z działalnością, że nie można 
spocząć na laurach w sprawach załatwionych 
pozytywnie, lecz jeszcze dogłębniej poddać analizie 
tematy i problemy, które nie do końca skutecznie 
zostały rozwiązane i poruszone przez związki 
zawodowe. Wiedza, która posiedliśmy przez ta 
krótką, ale treściwą ankietę pozwoli nam 
prawidłowo zająć się obszarami zagrożenia. 
 

SPRAWY PORUSZANE 

Kontynując kolumnę która na stałe zagości na 
łamach naszej gazetki, przekazujemy tym razem 
bardzo krótką informacje ze spotkań i poruszonych 
tematów. Pracujemy nad formą tej kolumny i 
informacjami jakie powinny znaleść się w tej 
kolumnie. Czytelny sposób przekazywanych 
wiadomości powinien być wiedzą na tematy z 
którymi zostaliśmy zapoznani i które przekazaliśmy 
Pracodawcy, jako nasze uwagi. 

 

 Praca na maszynkach Amp Rosse (praca 
jednej operatorki na dwóch maszynkach) 

 Bardzo częstego braku transportowca na 
dziale oblewanych, przy maszynkach AMP      ( 
osoba dostawiajaca towar do maszynek). 

 Sprawa interwencji  i transportu pracowników  
karetką firmy LIM   

 Badania lekarskie (długość badania, oraz 
zwolnienia na badania okresowe) 

 Szatnia i dostępu do natrysków 
 Badania wysiłkowe na płycie sezamek 
 Wentylacja na kuchni ptasiego mleczka, oraz 

kombinezonów ochronnych uzywanych w 
momencie mycia. 

 Ustawianiu pracowników z wyższą grupą 
zaszeregowania na stanowiska nie 
wymagające takich umiejętności 

 Rozliczenie czasu pracy na ptasim mleczku 
(godziny nadpracowane i nie doszacowany 
czas pracy) 

 Kart ryzyka zawodowego na dziale sezamek i 
chałwy 

 Sprawa udzielania urlopu przez dział 
delegowany lub delegujący (który dział udziela 
zgody na urlop) 

 Opakowań na dziale ptasiego mleczka 
 Godziny ponadwymiarowe w momencie 

zakończenia okresu rozliczeniowego 
 Braku wymaganych 11 godzin odpoczynku 

pomiędzy zakończeniem a rozpoczęciem pracy 
 

To tylko parę przykładów z co poniedziałkowych 
spotkań z Komisją Zakładową, które nie wyczerpują 
całej listy. W następnych numerach będziemy się 
starali umieszczać bardziej dokładne i wyczerpujące 
informacje, wraz ze stanowiskami jakie przyjęła 
Komisja Zakładowa. Jest to odpowiedź na sugestie 
zwiazane ze zmianą profilu gazetki, która będzie 
podązać w stronę informacji z zycia zakadu i 
problemów pracowniczych. 
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ZASKOCZYŁ NAS STAN WOJENNY (5) 
To już ostatnia z części historii naszej Komisji 
Zakładowej. 13 Grudnia 1981 roku został 
wprowadzony stan wojenny, który zakończył 
oficjalna działalność Wedlowskiej Solidarności.  
Być może uda nam się uzyskać dokumenty z 
tamtego okresu, ale na tym etapie zakończymy 
wspomnienia z tego okresu.  
Tak jak napisałem w ostatnim numerze przejdziemy 
do ostatniego z wielkich spotkań, które odbyło się 
26 XI 1981 roku. Podczas rozmowy z 
Przewodniczącym Sławomirem Wyczańskim udało 
mi się wypożyczyć sprawozdanie Przewodniczącego 
z rocznej działalności Komisji Zakładowej, które 
zaprezentował, na WZD, a które zostało połączone 
z obchodami 130-lecia istnienia firmy. Nie będę w 
całości prezentował sprawozdania, ale zapoznam 
was z ciekawszymi cytatami: 
 
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy 
Zakładach „22Lipca” i „Syrena” postanowiła włączyć 
do tematyki WZD skromną uroczystość 
jubileuszową z okazji 130-lecia istnienia firmy. 
Uczyniliśmy to z dwóch powodów. Po pierwsze- 
żadna inna organizacja zakładowa nie przejawiała 
takiej inicjatywy, a koniec roku „za pasem”, a po 
drugie – chcieliśmy, aby prawdzie i sprawiedliwości 
stało się zadość......... Z tego tytułu zaprosiliśmy na 
nasze zebranie byłych pracowników 
Przedsiębiorstwa, robotników i dyrektorów, dzisiaj 
już emerytów a także członków rodziny ostatniego 
właściciela fabryki – doktora Jana Wedla, Panów 
Karola i Jana Whiteheadów. Niechaj mają odrobinę 
satysfakcji za swój trud oraz okazję zapoznania się 
z obecnymi problemami nurtującymi pracowników 
naszych Zakładów...  Załoga naszych zakładów 
owiana uczuciami solidarności z walką i słusznymi 
postulatami strajkujących robotników Wybrzeża, 
bardzo wcześnie, bo już we wrześniu 1980 roku 
zaczęła się organizować najpierw niezależnie w 
„Syrenie” i „22 Lipca” w NSZZ „Solidarność”, aby 
już 15 października zarejestrować wspólnie naszą 
organizację zakładową...Współpraca z Dyrekcją, 
Komitetem Zakładowym PZPR i Związkami 
Branżowymi – ułożyła się w zasadzie dobrze, 
naturalnie i w tej dziedzinie można odnotować stały 
postęp. Odrębne od naszych stanowiska 
wymienianych partnerów dotyczą zawsze naszych 
Solidarnościowych akcji protestacyjnych.  
W realizacji naszych uchwał w tym zakresie nie 
napotykamy jednak żadnych przeszkód....Nie 
zawsze współpracę z kierownikami oddziałów 
produkcyjnych możemy ocenić pozytywnie. 
Nieporozumienia dotyczyły głównie stosunku 

kierownictwa produkcji do robotników, społecznej 
oceny pracowników i jawności nagród..... 
 
Są to tylko skromne cytaty z liczącego ponad 14 
stron sprawozdania Komisji Zakładowej. Cechowało 
go wielkie przywiązanie do firmy, jaką jest zakład 
E.Wedel, oraz pracowników. Dojrzałość działaczy 
Komisji Zakładowej i pracowników wykazana 
została w momencie podjęcia jedynego właściwego 
strajku w zakładzie, który miał miejsce w dniu 28 X 
1981. 
Dodatkowym aspektem było wyrażenie woli 
pracowników, które Przewodniczący przekazał 
delegatom:  
 
...Będę wyrazicielem większości naszych członków, 
jeżeli stwierdzę, ze jesteśmy przeciw organizowaniu 
akcji protestacyjnych polegających na przerwach 
produkcyjnych, czyli strajkach właściwych. W 
przyszłości, jeżeli będziemy sięgali po nasza 
ostateczną broń to organizować będziemy strajk 
czynny polegający na wyjątkowo wydajnej pracy, a 
produkcję przeznaczać będziemy zgodnie z wolą 
społeczeństwa na wyznaczone cele....  
 
Przewodniczący Sławomir Wyczański bardzo mocno 
podkreślił działalność zewnętrzną Komisji 
Zakładowej, oraz zaangażowanie pracowników, 
którzy w tym wspierali związek. Szczególnie 
nawiązanie kontaktów z sąsiednią Parafią i jej 
Proboszczem Biskupem Zbigniewem Kraszewskim, 
po raz pierwszy pozwoliło na odwiedzenie zakładu 
przez jego Ekscelencje w celu poświęcenia świętych 
obrazów i miejsc pracy. Odbyło się to dzięki 
zaangażowaniu pracownic z działów figurek 
likworowych oraz działu wyrobów oblewanych, co 
mocno zostało podkreślone w sprawozdaniu. 
Kończąc tą krótką historię naszej organizacji, mam 
nadzieję, że nie zamykam tego rozdziału na 
przysłowiowa kłódkę. Jestem pewien, że uda nam 
się dotrzeć do materiałów i ludzi z okresu 
podziemnej działalności związku w naszym 
zakładzie, oraz że będą oni gotowi podzielić się 
pamiątkami i wspomnieniami z tamtego okresu. 
Zakończę cytatem, który daje pod rozwagę tamten 
okres, oraz zmusza nas do tego, aby nie zapomnieć 
o korzeniach, z których wyrosła nasza Komisja 
Zakładowa, a w szczególności o ludziach 
tworzących obecną rzeczywistość i realia 
dzisiejszych działań.  
Szczęśliwy jest naród, którego historia jest nudna.  
Charles Louis de Secondat Montesquieu   
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„Według mnie największą 
odwagą jest życie w stanie 
zadowolenia. Smutek to 
ogromne tchórzostwo. Do 
tego, aby być nieszczęśliwym, 
nic nie jest potrzebne. 
Każdy potrafi być 
nieszczęśliwy. Ale do poczucia 
błogości potrzebna jest 

ogromna odwaga – a żeby ją poczuć, trzeba nad 
sobą popracować”.                                OSHO 
 
Zakończył się całkowicie okres wyborczy, który 
dotyczył naszej organizacji zakładowej NSZZ 
„Solidarność”. Pozostała do wybrania Komisja 
Krajowa, oraz Przewodniczący całej Solidarności, co 
dokonane zostanie we wrześniu bieżącego roku. 
Natomiast sprawy dotyczące naszych 
przedstawicieli zakończone zostały w Lipcu.  
Jest za wcześnie, aby podsumować okres wyborczy, 
natomiast było to olbrzymie wyzwanie 
organizacyjne, które co cztery lata zmusza 
organizacje szczebla podstawowego do 
wzmożonego wysiłku i połączenia spraw bieżących 
z kwestiami ordynacji wyborczej.  
Co zmieniło się przez ten czas w strukturze?  
Nowi ludzie i nowe zadania, wymogły zmiany na 
szczeblu organizacji zakładowej. Pisałem o tym we 
wcześniejszych numerach Infosa. Przechodząc do 
tematu Regionu Mazowsza, w którym 
zarejestrowana nasza organizacja związkowa, to 
nastąpiły znaczne zmiany i przewrót personalny. 
Przewodniczącym został Andrzej Kropiwnicki, który 
sięgnął po związkowców w większości z organizacji 
działających na terenie wyższych uczelni i 
wybranych oddziałów terenowych. Trudno na dzień 
dzisiejszy stwierdzić, w jakim kierunku pójdzie 
Region i co zmieni się na lepsze w działaniach? 
Pewnym jest, że sfera budżetowa będzie miała 
najwięcej do powiedzenia w działaniach Mazowsza, 
co niepokoi organizację związkowe, w tym naszą, 
które obrały kierunek branżowy. Niestety statut 
NSZZ „Solidarność” wymusza na nas bezpośrednią 
przynależność poprzez struktury terytorialne, 
natomiast pozwala na dobrowolność przynależności 
do struktur branżowych. Dlatego w swoich 
posunięciach jako Komisja Zakładowa nr 311 
ukierunkowaliśmy działania w branżę spożywczą, 
czekając na zmiany statutowe, które pozwolą na 
większą swobodę w działaniach tych organizmów 
związkowych. Pierwszym zadaniem było 
odbudowanie Sekcji, która w 1998 roku została 
powołana, dzięki samozaparciu, Jerzego Dziobka z 
Lajkonika  

i Marka Wytrykowskiego z Cadbury Wedel. 
Oczywiście w tym procesie uczestniczyło więcej 
osób z zakładów cukierniczych, ale dzięki tej 
dwójce udało się powołać Sekcję do życia.  
Obecnie dostałem za zadanie reaktywację i 
przebudowę Sekcji Krajowej Przemysłu 
Cukierniczego, Młynarskiego i Piekarniczego, 
otrzymując w wyborach funkcje Przewodniczącego 
Sekcji. Podejmując się tego wyzwania zdawałem 
sobie sprawę z odpowiedzialności, oraz z tego ze 
nie mogę poświęcić wystarczających sił dla 
pełnienia tej funkcji bez pomocy Komisji 
Zakładowej i jej członków. Pierwszym 
podstawowym krokiem było powołanie z wybranych 
członków Rady Sekcji, osoby Marka 
Wytrykowskiego na funkcje Sekretarza Sekcji, co 
pomoże odciążyć mnie ze spraw organizacyjnych 
związanych z działaniem tego organizmu. Pytaniem 
zasadniczym, zadawanym przez was było, co nam 
daje przynależność do Sekcji. Odpowiedzią może 
być fakt, że istnieje taka struktura, która skupia 
działania związków w całym sektorze cukierniczym, 
obecnie powiększonym o organizacje związkowe z 
zakładów piekarniczych i młynarskich, mimo że 
większość z firm tworzy konkurencję pomiędzy 
sobą na rynku sprzedaży. Wymiana spostrzeżeń, 
dokumentów, wiedza o organizacji pracy w 
poszczególnych zakładach, poziomie wynagrodzeń, 
dokumentach obowiązujących w poszczególnych 
zakładach, problemów prawnych i sposobów ich 
rozwiązywania, są podstawowymi zaletami istnienia 
Sekcji. Po za tym jest jeszcze sprawa afiliacji w 
europejskich i międzynarodowych strukturach 
związkowych, co daje nieograniczony kontakt ze 
związkowcami na całym świecie, czego nie są w 
stanie osiągnąć poszczególne organizacje 
związkowe. Przyjęcie funkcji Przewodniczącego 
Sekcji nie zwolniło mnie z odpowiedzialności i 
działań na rzecz naszej Komisji Zakładowej i 
członków w Cadbury Wedel. Pierwszym 
podstawowym działaniem będzie praca na rzecz 
naszej organizacji, dopiero mając sprawy 
uporządkowane mogę zając się Sekcją i jej 
problemami. Budując prestiż naszej organizacji i 
spostrzegania nas jako jednej z wiodących 
organizacji związkowych w sektorze spożywczym, 
za zgodą Komisji Zakładowej (po burzliwej 
dyskusji), oraz po akceptacji przez Radę Sekcji, 
postanowiłem przyjąć propozycję objęcia funkcji 
Wice Przewodniczącego Sekretariatu Przemysłu 
Spożywczego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. 
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Przewodniczący Sekretariatu Mirosław Nowicki na 
posiedzeniu Rady Sekretariatu w dniu 14 lipca 2006 
postanowił powołać Prezydium, w którego skład 
weszło trzech Wice Przewodniczących: 
- Dariusz Skorek z Sekcji Krajowej Przemysłu 
Cukierniczego, Młynarskiego i Piekarniczego 
- Franciszek Sójka z Sekcji Krajowej Przemysłu 
Tytoniowego 
- Maciej Nawrocki z Sekcji Krajowej Przemysłu 
Mięsnego, Drobiarskiego i Tłuszczowego 
Każdy z wybranych Wice Przewodniczących w 
swoim zakresie obowiązków związanym z 
działalnością Sekretariatu otrzymał inna rolę i 
zadania. Wyzwaniem dla działań całego 
Sekretariatu, jest koordynacja i pomoc 
organizacjom związkowym skupionym w 11 
Sekcjach Krajowych, które razem tworzą około 18 
tysięcy członków NSZZ „Solidarność” z branży 
spożywczej. To bardzo duża odpowiedzialność, ale 
także i prestiż, móc uczestniczyć w działaniach 
związku na szczeblu krajowym.  
Bezpośredni dostęp do Komisji Sejmowych i prac 
zespołów ustawodawczych, organizacja 
manifestacji, pikiet i demonstracji, koordynacja 
wymiany informacji pomiędzy Sekcjami i 
organizacjami zakładowymi, to zadanie, którego się 
podjąłem, pod warunkiem, że sprawy Komisji 
Zakładowej nie będą odsunięte na bok, lub 
pozostawione samym sobie.  
I takie zobowiązanie otrzymałem od 
Przewodniczącego Sekretariatu.  
Nic nie uprawnia działaczy szczebla podstawowego, 
aby sprawy organizacji zakładowych zostawić tylko 
w gestii Komisji Zakładowej. Czekającą czteroletnia 
kadencja związkowa, musi wymóc na rządzących, 
rozwiązania legislacyjne, które w widzeniu NSZZ 
„Solidarność” zrównoważą dysproporcję pomiędzy 
pracodawcą a pracobiorcą. Bardzo silną i ważną 
rolę w tym procesie oprócz Komisji Krajowej ma w 
swoim działaniu Sekretariat Przemysłu 
Spożywczego. Dlatego nowe spojrzenie, analiza 
problemów i zadań czekających sektor spożywczy, 
jest procesem bardzo ważnym i odpowiedzialnym. 
Włączenie się w ten proces, jest wyzwaniem, które 
mam nadzieję nie przerośnie moich możliwości, 
oraz zadań z tym związanych. Wyzwania czekają 
także Komisję Zakładową oraz Sekcję Krajową.  
Bez waszej pomocy, oraz Komisji Zakładowej i Rady 
Sekcji, samo uczestnictwo w tym działaniu staje się 
bezprzedmiotowym dążeniem do utopii a 
osiągnięcie celów, które w swych założeniach 
przyświecają NSZZ „Solidarność” staje się 
nierealne. Gdyby taki scenariusz rysował się przed 
związkiem, nie podjąłbym się tego zadania i 
uczestnictwa w procesie walki o podstawowe prawa 

pracownicze i bytowe. Bo cóż znaczy związek dla 
samego istnienia związku. Staje się narzędziem 
zbędnym i nie reprezentatywnym w działaniu. 
Łącząc funkcje Przewodniczącego Komisji 
Zakładowej, Przewodniczącego Sekcji oraz Wice 
Przewodniczącego Sekretariatu dostałem narzędzie, 
które można wykorzystać, aby wzmocnić naszą 
organizację zakładową. Pierwsze udane próby 
scalenia sektora cukierniczego, podjęte przeze mnie 
mogą skutkować tylko coraz lepszym przeglądem 
warunków pracy w całym sektorze. W momencie 
łączenia zakładów, przenoszenia biznesów lub 
działań likwidacyjnych, posiadamy już kapitał w 
postaci informacji, skali problemu, zastosowanych 
rozwiązań, wewnętrznych przepisów, tym bardziej 
jest to ważne, że nie błądzimy po ciemku, lecz 
podstawy mamy już sprecyzowane i zdefiniowane.  
 
Co daje nam przynależność do struktury, jaką jest 
Sekretariat Przemysłu Spożywczego, i nasza w nim 
obecność?  
 Kształtowanie polityki wobec całego przemysłu 

spożywczego,  
 Wymiana doświadczenia i problemów 

pomiędzy sektorami, które w jakiś sposób są 
między sobą współzależne, 

 Poparcie i działania całego sektora w 
sytuacjach krytycznych i skrajnych 

 Bezpośredni dostęp do Komisji Krajowej i 
definiowanie problemów na szczeblu 
krajowym 

 Dostęp do współpracy międzynarodowej  
 Bezpośredni dostęp do mediów 
 
To są niektóre z sytuacji, kiedy działalność w 
Sekretariacie, rzutuje w jakimś sensie na naszą 
Komisję Zakładową. Z perspektywy działania 
Sekretariat, jako cała struktura, ukierunkowuje 
działalność i zrzesza organizację z danego sektora 
problemowego w większości z kapitałem 
zagranicznym, czego nie można powiedzieć o 
strukturach Regionalnych, skupiających wszystkie 
organizacje z danego terenu, wieloma problemami i 
zdarzeniami, nie koniecznie występującymi 
powszechnie w innych zakładach.  
 
Dlatego nasze miejsce w branży jest tak ważne, w 
kontekście zmian statutowych i ewolucji związku w 
struktury branżowo – terytorialne, co mam nadzieje 
nastąpi w nieodległej przyszłości, z pożytkiem dla 
członków i pracowników. 
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JAWNA INWIGILACJA! 
 
Globalny wzrost bezrobocia powoduje, że 
poszanowanie praw pracowniczych na 
świecie jest poważnie zagrożone. Problem 
ten dotyczy nie tylko państw ubogich, o 
niestabilnej gospodarce, ale i potentatów.  
 
Przykładem mogą być amerykańscy pracodawcy, 
którzy wykorzystując rosnące bezrobocie 
wprowadzają ostrzejsze metody kontrolowania 
pracowników. Powszechną praktyką staje się 
instalowanie kamer w biurach śledzących każdy 
krok personelu oraz „centralny szpieg 
komputerowy”, który wykrywa wszystkie operacje i 
pliki na komputerach pracowników (także te 
usunięte z komputera!). Rygor posuwa się do tego 
stopnia, że za korzystanie z poczty elektronicznej 
lub Internetu do celów prywatnych można stracić 
pracę. 
Wielkie koncerny w USA dodatkowo zaczynają 
zatrudniać specjalnych agentów, których zadaniem 
jest obserwowanie pracowników i ich pracy 
(kamery już nie wystarczają?!). Zabrania się 
przynoszenia do miejsca pracy prywatnych 
dokumentów, gazet i książek. A wszystko to dla 
podniesienia morale i wydajności pracy. 
Nie jest to obca praktyka i dla Europy, ba, w 
dużych firmach w naszym kraju takie metody 
stosowane są od kilku lat.   
Psychologowie alarmują, że skutek może być wręcz 
odwrotny, a tak drakońskie metody 
kontrolowania, oprócz nerwicy i depresji, nie 
przynoszą żadnych efektów.  
 
Szklane boksy, monitoring, rejestrowanie 
wybieranych numerów telefonicznych – to wszystko 
znamy już z własnego podwórka. Nie tylko w 
Polsce, ale także w sektorze cukierniczym, nie 
mówiąc wręcz dosłownie o naszym zakładzie. 
Obserwując sytuację w całym sektorze, zjawisko 
ma poziom wzrastający, co staje się przyczynkiem 
do wielu niepotrzebnych spięć. Niektórzy pokornie 
godzą się na taką super-kontrolę, inni oburzają, a 
jeszcze inni głośno protestują szukając ratunku w 
paragrafach. Chociaż pole manewru ma tu 
pracownik niewielkie, to jednak prawo polskie nie 
pozostaje przecież zupełnie obojętne na tak jawną 
inwigilację. Przypomina to sytuację z naszego 
sektora gdzie Danone po wykupieniu od Pepsico 
zakładu Delicja, próbował wprowadzić kamery na 
linie produkcyjne i korytarze. Dopiero skuteczna 
interwencja Solidarności i protest branży 
cukierniczej skutecznie ostudził zapały 

zarządzających. Pracodawca oczywiście ma prawo 
kontrolowania czasu pracy pracowników i 
wykonywania obowiązków służbowych, lecz 
posuwanie się do rejestrowania rozmów 
telefonicznych i przeglądania poczty pracownika to 
już ingerencja w jego sferę intymności i 
prywatności, która jest zabroniona.  
 
Wszak wolność, wizerunek, ochrona tajemnicy, 
korespondencji czy komunikowania gwarantuje 
nam konstytucja. Jednym z takich przypadków jest 
sytuacja w firmie Masterfoods, gdzie pod 
przykrywką sprawdzania korespondencji w związku 
z zamachami wąglikiem, otwierana jest 
dokumentacja przychodząca do Komisji Zakładowej 
NSZZ Solidarność.  
Dodatkowo kodeks pracy obliguje pracodawców 
do poszanowania godności i dóbr osobistych 
pracownika. W przypadku naruszenia tych dóbr, 
pracownik ma prawo do roszczeń na drodze 
procesu cywilnego. Natomiast za naruszenie 
tajemnicy komunikowania się ingerujące w sferę 
prywatności pracownika grozi odpowiedzialność 
karna; tak samo za złośliwe lub uporczywe 
naruszanie praw pracownika. Szczególnie te 
ostatnie jest w Polsce drastycznie łamane i 
obchodzone rozwiązaniami, które w żadnym 
przypadku nie kwalifikują się jako rutynowe 
działanie pracodawcy.  
  
Pytaniem, które coraz bardziej się nasuwa w tym 
procesie jest gdzie znajduje się granica kontroli, a 
gdzie umiejscowić już oznaki naruszania prawa. 
Delikatność tego zagadnienia jest coraz bardziej 
dyskusyjna i budzi wiele kontrowersji. Czy kontrola 
szafek ubraniowych lub śniadaniowych, które są 
własnością pracodawcy, jest naruszeniem dóbr 
osobistych pracownika? 
Zbyt drastyczna, lub źle zakomunikowana i 
przeprowadzona kontrola daje już podstawy do 
podjęcia stanowczych kroków i sprzeciwu. To samo 
może dotyczyć wizerunku, lub danych personalnych 
pracownika, które podlegają szczególnej ochronie.  
 
Tych kilka paragrafów, choć to tylko „teoria”, 
pozwala mieć nadzieję, że bezkarność 
pracodawców w zakresie inwigilowania personelu 
jest ograniczona, a polski pracownik ma szanse 
zachować godność i nie czuć się całkowicie 
bezbronnym. Dają też pole działania związkom 
zawodowym, które (mając za sobą przepisy 
kodeksu pracy) w razie wystąpienia przypadków 
zbyt drastycznych metod kontroli mogą podjąć się 
interwencji u pracodawcy. 
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Dobry pracodawca a wierność 
pracownika 

 
Dbałość o pracownika jest najbardziej 
pożądaną cechą u pracodawców. Dla 80 proc. 
Polaków to właśnie ona wyróżnia dobrego 
szefa, o czym mówią wyniki badań 
przeprowadzonych przez Pracownię Badań 
Społecznych. 
 
Najczęściej wymieniane przez respondentów 
atrybuty troskliwego pracodawcy, to przede 
wszystkim szacunek dla swoich podwładnych, 
docenianie ich poświęcenia oraz wywiązywanie się z 
obowiązków wobec nich. 
Dobrze postrzegane jest także konsultowanie z 
pracownikami ważnych decyzji, informowanie ich o 
podjętych działaniach oraz inwestowanie w 
szkolenia. Przeciętny pracodawca jest uczciwy, choć 
ok. 10-15 proc. z nich nie przestrzega w ogóle 
żadnych praw pracowniczych. 
 
Oczekiwania Polaków względem zatrudniających są 
dosyć duże i, co charakterystyczne, zaczynają się 
zmieniać. Np. dla młodych ludzi nie jest już 
najważniejsze czy dostaną od firmy służbowy 
samochód czy telefon komórkowy. Zamiast 
darmowej siłowni wolą szkolenia, kursy, pokrycie 
kosztów studiów. Dla innych z kolei ważną kwestią 
jest, czy mogą przyjść do szefa i przedstawić swój 
punkt widzenia na jakąś sprawę lub też przedstawić 
swój problem (prawie połowa badanych musi sobie 
radzić sama z problemami związanymi z pracą). 
  
Wysoko cenione jest też stwarzanie możliwości 
awansu, podnoszenia kwalifikacji, wypłacanie 
adekwatnych do wkładu pracy wynagrodzeń i 
zatrudnianie na czas nieokreślony. „Dobroć” 
pracodawcy to nie filantropia.  
Wielu zatrudniających doskonale zdaje sobie 
sprawę, że ludzie są nie tylko kosztem firmy, ale jej 
inwestycją i kapitałem. Pracownicy należycie 
traktowani zadowoleni ze swojej pracy są dla firmy 
lepszą gwarancją sukcesu niż ciągła rotacja kadr. 
Poza tym źle traktowani ludzie odchodzą, a ich 
następców trzeba najpierw przeszkolić, co wymaga 
czasu. Przywileje nie muszą oznaczać olbrzymich 
nakładów finansowych, często są to drobne 
sprawy, które jednak wywołują ten sam efekt – 
zadowolenie pracownika, jego lojalność i wierność. 
Dlatego coraz częściej pracodawcy dają nawet 
więcej niż nakazują przepisy. „Bonusy” mogą mieć 
wymiar nie tylko stricte finansowy. Firmy coraz 
chętniej idą na rękę pracownikom, jeśli chodzi o 

czas pracy czy opiekę nad dziećmi. Coraz 
powszechniej też pracodawcy zdają sobie sprawę z 
tego, że brak równowagi między pracą a życiem 
osobistym może prowadzić do zawodowego 
wypalenia się pracownika. 
 
To, że przeciążony, zestresowany pracownik 
staje się niewydajny jest oczywiste, a jednak 
ciągle gro pracodawców wydaje się tego nie 
pojmować. 
Niektórzy jednak zaczęli wspierać swych 
pracowników w zachowaniu właściwych proporcji 
pracy i życia osobistego. Korzyści z tego są 
dwojakie: po pierwsze – takie postępowanie nie 
pozwala, aby stres wywołany przeciążeniem pracą 
załamał wydajność pracownika, po drugie – 
stanowi cenne udogodnienie; sprawia, że 
pracownik będzie się czuł w firmie dobrze i nie 
będzie skory do zmiany chlebodawcy. 
W Polsce wprowadzanie elastycznego czasu pracy 
nie jest jeszcze zbyt popularną tendencją.  
Na czym wobec tego to niematerialne 
wsparcie polega? 
Firmy pozwalają pracownikom pracować w domach 
(jeśli jest taka możliwość) lub pozwalają 
samodzielnie określać swój czas pracy (pracownicy 
są rozliczani z efektów pracy, a nie z godzin 
spędzonych za biurkiem). Elastyczny czas pracy 
umożliwia pracownikowi załatwienie spraw 
osobistych, odprowadzenie dziecka do szkoły czy 
przedszkola. W niektórych firmach możliwe jest 
pracowanie w wybrane dni dłużej po to, by za 
uzbierane dodatkowe godziny otrzymać dzień 
wolny. Możliwe jest też ustalenie indywidualnych 
godzin pracy, gdy ktoś ma pod opieką dzieci, 
dziadków czy rodziców. 
 
Specjalne udogodnienia stosowane są też w 
przypadku matek wracających do pracy po urlopie 
macierzyńskim. Np. w jednej z firm kobiety 
pracujące w zmniejszonym wymiarze godzin 
ustalają wraz ze swoim przełożonym indywidualny 
plan pracy, a w przypadku niespodziewanego 
wyjazdu w podróż służbową firma pokrywa część 
kosztów związanych z opieką nad dzieckiem. 
Matkom wydłuża się urlop macierzyński do sześciu 
miesięcy, a po powrocie stopniuje czas pracy – od 
połowy do całego etatu. Można też skorzystać z 
rocznego, bezpłatnego urlopu rodzinnego. 
  
Najbardziej docenianym i pożądanym 
„przywilejem”, jak wynika z sondaży, jest 
inwestowanie w pracownika.  
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Niektóre firmy organizują dla swoich pracowników 
różne kursy i szkolenia, także nie związane 
bezpośrednio z wykonywaną przez nich pracą. Inne 
często stosowane udogodnienia dla pracowników, 
to: bezpłatna opieka medyczna, dodatkowe 
ubezpieczenia, programy emerytalne, karnety na 
basen, siłownię, organizacja zajęć sportowych, 
czasem dnia sportu. Jak wynika z rosnącej 
popularności stosowania tego rodzaju „bonusów”, 
przywiązanie pracowników do firmy rośnie w cenę. 
Czasem świadczenia socjalne, elastyczny czas pracy 
są wędką, na którą firmy łapią najlepszych 
pracowników, w imię zasady:, kto założy 
tłuściejszego robaka, złapie większą rybę... 
Wg badań przeprowadzonych przez MANPOWER na 
temat przywiązania pracowników do firmy,          
aż 62 proc. badanych dyrektorów 
personalnych uważa, że pracownicy są  
z ich firmą związani.  
 
Badania te przeprowadzono w ośmiu krajach: 
Francji, Niemczech, Holandii, Włoszech, Wielkiej 
Brytanii, Stanach Zjednoczonych i w Meksyku na 
dyrektorach personalnych małych, średnich i 
dużych firm.  
 
Najbardziej związani z organizacją okazali się 
pracownicy z Holandii i Meksyku, natomiast 
najmniej – z Włoch i Japonii. Co ciekawe, w tym 
ostatnim kraju ocena tego, czy firma zasługuje na 
przywiązanie pracowników jest raczej niska. 
Istnieje też związek między wielkością firmy, a 
stopniem związania z nią pracowników. Im firma 
mniejsza tym przywiązanie większe, natomiast 
organizacje zatrudniające powyżej 500 osób 
najmniej na to przywiązanie, wg badań, zasługują. 
  
Trzy czwarte badanych osób jest przekonane, że 
wzrost przywiązania pracowników do firmy pociąga 
za sobą wzrost przywiązania do niej klientów. A 
przywiązanie klientów z kolei znacząco przekłada 
się na jej wyniki finansowe. Skoro, więc lojalność i 
przywiązanie pracowników ma tak wielki wpływ na 
wyniki firmy, która ich zatrudnia, nic dziwnego, że 
zakłady wymyślają coraz to nowe udogodnienia, 
przywileje i „wabiki” dla swoich pracowników. 
Potwierdzają to przewidywania, że w ciągu 
najbliższych lat „wierność” pracowników w 
stosunku do zatrudniających ich firm jeszcze 
wzrośnie. 

 
 
 
 

Co się zmieniło, Co się zmieni? 
 
Do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o 
zmianie ustawy Kodeks Pracy (druk nr 594). 
Posłowie domagają się trzech zmian dotyczących 
bezpośrednio regulacji związanych z praca w 
godzinach nadliczbowych. Wnioskodawcy 
postulują rozszerzenie zakazu pracy w godzinach 
nadliczbowych o stanowiska, na których 
występują najwyższe dopuszczalne stężenia lub 
natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia ( 
obecnie zakaz obejmuje stanowiska, na których 
dochodzi do przekroczenia dopuszczalnych stężeń 
i natężeń). Drugą postulowaną zmianą jest 
uchylenie możliwości ustalania przez 
pracodawców wyższej dopuszczalnej liczby 
godzin nadliczbowych niż 150 godzin rocznie 
zapisane w Kodeksie Pracy. Posłowie domagają 
się także zwiększenia dodatków za godziny 
nadliczbowe do odpowiednio 150% lub 100% 
wynagrodzenia za każdą godzinę nadliczbową, 
analogicznie do aktualnych przepisów.  

Rząd przedłożył w Sejmie projekt ustawy o 
zmianie ustawy – Kodeks Pracy (druk nr 863), 
który zmierza do zmiany zasad ustalania wymiaru 
czasu pracy dla pracowników oraz przepisów 
dotyczących ustalania urlopu wypoczynkowego. 
Proponowana nowelizacja zmierza miedzy innymi 
do uchylenia Artykułu 130 paragraf 2 zdanie 2, w 
konsekwencji, czego będzie możliwe obniżenie 
wymiaru czasu pracy o 8 godzin w każdym 
przypadku, gdy w okresie rozliczeniowym wystąpi 
święto w innym dniu niż niedziela. Zwiększy to 
do 52 liczbę dni wolnych od pracy wynikających z 
przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. 
Proponowana zmiana miałaby wejść w życie już 
od 1 października 2006 roku. Projekt zakłada też 
przeniesienie do Kodeksu pracy norm 
rozporządzenia z 8 stycznia 1997 roku 
dotyczących zasad ustalania urlopu 
wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym 
dla pracowników pozostających w zatrudnieniu u 
danego pracodawcy jedynie przez część miesiąca.  

 


