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PRZYWRÓCONA DO PRACY 
W dniu 20 sierpnia 
2012 Sąd Pracy w 
Płocku, w wyroku 
kończącym ponad 6 
miesięczne 
postępowanie w 
sprawie przywrócenia 
do pracy Małgorzaty 
Kołodziejskiej z 
Zakładów 
Bukmacherskich STS.  
Sąd uznał, że 

pracownica została niezgodnie z prawem przeniesiona do 
odległej o ponad 100 km placówki w Szczytnie. Małgosia 
ma wrócić na dawne stanowisko do swojego punktu 
przyjmowania zakładów. Nikt ze strony pracodawców nie 
pojawił sie na ogłoszeniu wyroku. Zakład "wytoczył 
bardzo ciężką" broń przeciwko Przewodniczącej jednynej 
orgazniacji związkowej w firmie oskarżając ją o najgorsze 
rzeczy. Sąd nie dał wiary tym pomówieniom. 
Gratulujemy i trzymamy kciuki za cała organizację! 
 

Z GALERII JANA DOBOSZA  

 
więcej na www.solidarnosc.org.pl 

 

 

 
 
KARIEROWICZ 
 
Karierowicz to określenie człowieka, 
który bez względu na skutki swojego 
postępowania dąży za wszelką cenę do 
zrobienia kariery. Powiada się, że po 
trupach idzie do celu. Generalnie nie 
mamy nic przeciwko osobom chcącym 
zrobić karierę zawodową. Jest to rzecz jak 
najbardziej pożądana i godna pochwały. 
Pokonywane kolejne szczeble na ścieżce 
kariery i, co za tym idzie, zdobywane 
awanse przekładają się na finansowe 
gratyfikacje, które z kolei decydującą 
w dużej mierze o zadowoleniu z pracy. 
Dziś w pracy, jak w każdej dziedzinie 
życia, trzeba umieć się wylansować. 
Można to robić na różne sposoby – robiąc 
użytek ze swojej wiedzy, kompetencji, 
umiejętności zawodowych, czy cech 
przywódczych. Bywają też inne metody,  
takie, dzięki którym określenie „karierowicz”  
nabiera pejoratywnego znaczenia.  
Takich metod nie pochwalamy, niestety wielu  
ludzi wybiera je coraz częściej; stają się one  
metodą na sukces wielumenedżerów.  
Sukces, który odnoszony jest zwykle kosztem  
swoich podwładnych. 
Metoda numer jeden, to zwiększenie im 
obciążeń.To nic, że pogarsza się atmosfera 
w pracy – ona nie musi być przyjemna. 
Celem są lepsze wyniki. Sukces przychodzi 
łatwiej, gdy z obserwacji życia korporacyjnego potrafią wyciągnąć wnioski. Poznają 
struktury firmy i przyglądają się bacznie, 
ktoma decydujący głos w istotnych sprawach.  
To wskazówka, z kim należy się zaprzyjaźnić,  
komu okazywać czołobitność. Pamiętają, by  
entuzjastycznie podchodzić do nowych  
pomysłów i nie narazić się zbyt radykalnymi 
 

Opiniami nawet wówczas, gdy pomysł im się 
wyraźnie nie podoba.Są wyrachowanie 
uprzejmi, zbierają informacje i haki na 
potencjalnych konkurentów, umiejąc przy 
tym podkreślić swoje zalety. Są oczywiście 
ponadprzeciętnie zaangażowani w to, co 
robią. To zaangażowanie umieją w 
artystyczny sposób sprzedać wyższym 
przełożonym. Niezawodnąmetodą jest dla 
nich przypisywanie sobie dobrych 
pomysłów, których autorem jest jeden z 
podwładnych lub cały zespół. Manipulowanie 
podwładnymi jest czynnością, którą z 
lubością stosują. 
Rzecz jasna starają się przekonać niektórych 
członków zespołu, że donoszenie nie jest 
grzechem, lecz dobrodziejstwem dla tego, na 
którego donoszą. W związku z tym 
zwykle udaje imsięmiećwzespole „wtyczkę”. 
Oprócz wymienionych zdolności, pożądane 
są też inne predyspozycje.Kluczem do 
sukcesu karierowiczów często jest niestety 
tupet, bezczelność, umiejętność rozpychania 
się łokciami i brak skrupułów. 
Liczy się wszak cel. Karierowicz nie spocznie, 
dopóki nie będzie pewien,że osiągnął 
wszystko, co tylko można było osiągnąć. 
Nie ma dla niego większego znaczenia 
zdrowie oraz samopoczucie innych.Często 
zdaje sobie sprawę z tego, że jego 
umiejętności oceniane są jako 
przeciętne.Ludzie tego pokroju wiedzą, że nie 
są dla kogokolwiek autorytetem. 
Posłuszeństwo wymuszają presją i strachem. 
Często są to, według psychologów, ludzie 
słabi psychicznie. Swoją postawą zasłaniają 
własne kompleksy. Dlaczego dostrzegają 
to ich podwładni, a nie mogą lub nie chcą 
ich przełożeni? Dlaczego są tolerowani? 
No cóż. Głupi, cyniczny, ale skuteczny 
dla korporacji.Ot, cała tajemnica. 

Tekst z www.solidarnoscpmp.pl 
 



 

DŁUŻSZE URLOPY 
WYCHOWAWCZE 

DLA OJCÓW 

 Od 2013 r. ojcowie uzyskają prawo do 
dodatkowego miesiąca urlopu wychowawczego 
– podał Dział Informacji Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność”. To efekt negocjacji Związku z 
przedstawicielami Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej w ramach Komisji Trójstronnej. 
 
– To dobrze, że ministerstwo pracy przychyliło 
się do naszych propozycji, szczególnie że w 
pierwszej wersji projekt przewidywał 
przekazanie na wyłącznego wykorzystania 
jednemu z rodziców miesiąca urlopu z puli, 
która obecnie przysługuje obojgu. W przypadku 
samotnych rodziców oznaczałoby to krótszy o 
miesiąc urlop – komentuje Danuta Wojdat, 
pełnomocnik NSZZ „Solidarność” ds. kobiet. 
 
Związkowcy chcą ponadto przekonać stronę 
rządową do takiej zmiany przepisów, która 
umożliwiałaby również rodzicom zatrudnionym 
na czas określony wykorzystanie urlopu 
wychowawczego w pełnym wymiarze. Obecnie 
pracownik zatrudniony na umowę na czas 
określony może skorzystać z urlopu 
wychowawczego i połączonych z nim uprawnień 
(staż pracy i składki do funduszu emerytalnego) 
tylko do momentu zakończenia umowy o pracę. 
Zmiana przepisów dotyczących urlopów 
wychowawczych związana jest z dyrektywą Unii 
Europejskiej w sprawie urlopów rodzicielskich, 
która zalecała aby kraje członkowskie 
wprowadziły u siebie przepisy zachęcające 
ojców do angażowania się w opiekę nad 
dziećmi. Warto pamiętać, że podczas urlopu 
wychowawczego składki na ubezpieczenie 
społeczne za rodziców opłaca budżet państwa. 
Przypominamy, że jednocześnie trwają prace 
nad zmianami ustawy o ubezpieczeniach 
społecznych. Ich celem jest objęcie 
ubezpieczeniem społecznym jak najwięcej 
rodziców, którzy zrezygnowali z pracy w związku 
z opieką nad dzieckiem. 
 
 

ROZWIĄZANIE  KRZYŻÓWKI NR 1 
 

 
 

Po nagrodę do pokoju NSZZ „Solidarność” zapraszamy 
Pawła Turskiego z L-1 Pt. Mleczka 

 
 

Co to jest TPM?  
Część 1 

Bardzo często w prasie czytamy informacje dotyczące postojów zakładów 
produkcyjnych i ich negatywnych skutków przekładających się na zwolnienia części 
załogi lub przymusowe urlopy. W wielu zakładach 
gdzie produkcja nie jest uzależniona od 
sezonowości, często przeprowadza się planowe 
postoje produkcji.  
Planowane postoje zakładów lub części linii 
produkcyjnych żargonowo nazywane są „przerwą 
maintenensową" i wiążą się z dwoma głównymi 
czynnikami. Pierwszym z nich jest przerwa 
techniczna służąca do konserwacji i remontów 
maszyn, drugim, są założenia systemu TPM. 
Total Productive Maintenance (TPM) oznacza w 
dosłownym tłumaczeniu Całościowe Utrzymanie 
Ruchu.  
 
Definicje 6 Dużych Strat: 
1. Awaria - utrata funkcji maszyny, która wymaga 
naprawy 
2. Przezbrojenie i regulacja - zmiana formatu lub 
warunków produkcji 
3. Mikro-przestoje i bieg jałowy - krótkie 
zatrzymania maszyny nie spowodowane awarią, 
blokady, zacięcia, itp. 
4. Zmniejszenie prędkości maszyny - odchyłki od optymalnej prędkości 
5. Wady jakościowe i naprawy błędów - produkcja wyrobów, które nie spełniają 
wymogów klienta 
6. Rozruch produkcji - czas i straty materiałowe przy rozpoczęciu produkcji 
 
 



 

 

cd…. CO TO JEST TPM ? 
Celem TPM jest włączenie wszystkich 
pracowników przedsiębiorstwa w działania 
usprawniające funkcjonowanie parku 
maszynowego, aby dążyć do osiągnięcia:  
- ZERO usterek maszyn,  
- ZERO produkcji wad   
- ZERO wypadków przy pracy.W skład Programu 
TPM wchodzą działania w pięciu głównych 
obszarach: 
• Eliminacja 6 Dużych Strat poprzez 
prace w wielofunkcyjnych zespołach - Focused 
Improvement 

 Formalne włączenie pracowników 
produkcji w pomoc przy utrzymaniu 
ruchu - Autonomous Maintenance 

 Zbudowanie systemu planowanych 
przeglądów, konserwacji i prewencji - 
Planned Maintenance 

 Podnoszenie wiedzy i umiejętności 
operatorów i pracowników Działu 
Utrzymania Ruchu poprzez 
specjalistyczne szkolenia 

 Zbudowanie systemu zapewniającego 
projektowanie/ zakup/ produkcję 
łatwego w obsłudze i utrzymaniu 
sprzętu - Early Equipment 
Management 

Postęp w TPM mierzy się głównie poprzez 
obliczanie OEE (Overall Equipment 
Effectiveness), który jest wskaźnikiem łączącym 
efektywność pracy, niezawodność maszyn i 
jakość procesu wytwarzania. 
Często stosowane mierniki obejmują również 
czas niezaplanowanego oraz zaplanowanego 
postoju maszyn, średni czas pomiędzy 
występowaniem awariami maszyn (MTBF) oraz 
szybkość reakcji na wystąpienie awarii (METR). 
Japan Institute of Plant Maintenance sugeruje 
podzielenie programu wdrażania TPM na 12 
etapów: 
1. Formalne ogłoszenie decyzji o rozpoczęciu 
programu 
2. Szkolenia wstępne i kampania informacyjna 
3. Uformowanie infrastruktury programu 
4. Stworzenie polityki wdrażania i określenie 
celów 
5. Master plan projektu stworzony przez 
kierownictwo 
6. Uroczyste rozpoczęcie programu 
7. Rozpoczęcie działań w kierunku 
maksymalizacji efektywności produkcji: Focused 
Improvement, Autonomous Maintenance i 
Planned Maintenance na maszynach 
pilotażowych, 
8-9. Zaawansowane Utrzymanie Ruchu - Early 
Equipment Management, Maintenance 
Prevention, Quality Maintenance 
10. Zbudowanie efektywnego systemu wsparcia i 
wdrożenie TPM w administracji 
11. Działania wspomagające bezpieczeństwo, 
higienę pracy oraz ochronę środowiska. 
12. Rozszerzenie programu na całą organizację i 
ciągłe doskonalenie 
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