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„OBUDŹ SIĘ POLSKO” 
 

 
Drogie Koleżanki i Koledzy! 
 
W dniu– 29 września – różne środowiska opozycyjne 
organizują w Warszawie antyrządową manifestację pod 
hasłem „Obudź się Polsko”. Głównym organizatorem jest 
środowisko Radia Maryja, w imieniu którego całe 
przedsięwzięcie koordynuje poseł Andrzej Jaworski. 
Organizatorzy zaprosili do protestu wszystkich, którzy 
sprzeciwiają się polityce obecnego rządu. Pojawią się tam 
różne organizacje i stowarzyszenia, które łączą różne 
postulaty, ale dla których wspólnym mianownikiem jest 
sprzeciw wobec ekipy Donalda Tuska. Takie zaproszenie 
skierowano również do nas. 
Zwracam się z apelem do wszystkich Regionów i Branż o 
wsparcie tej inicjatywy. Każdego według własnych 
możliwości i potrzeb. Bliższe szczegóły naszego 
zaangażowania w tej manifestacji będziemy mogli omówić 
na najbliższej Komisji Krajowej w dniach 28-29 sierpnia, 
która odbędzie się w Gdańsku. 
Informacje techniczne i organizacyjne można uzyskać w 
biurze poselskim Andrzeja Jaworskiego pod gdańskim nr tel. 
(058) 340 04 35, lub za pośrednictwem naszego Biura 
Prasowego. 
 

Ze związkowym pozdrowieniem – Piotr Duda 

 
 

 
 

 

 



CO TO JEST 
TPM ? cz. 2 

 
 
 
 
1. Pracą w godzinach nadliczbowych jest praca 
wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy 
czasu pracy, a także praca wykonywana ponad 
przedłużony dobowy wymiar czasu pracy wynikający z 
obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu 
pracy. Wystąpienie pracy nadliczbowej w skali doby jest 
więc uzależnione od przekroczenia jednej ze wskazanych 
w analizowanym przepisie wartości: normy czasu pracy 
lub przedłużonego dobowego wymiaru czasu pracy. 
 
2. Wystąpienie pracy w godzinach nadliczbowych nie 
jest uzależnione od stosowanych sposobów (metod) 
wynagradzania, ale jedynie od przekroczenia normy 
czasu pracy, która jest kategorią odrębną, w zasadniczy 
sposób różniącą się od rozwiązań prawnych służących do 
ustalenia wynagrodzenia za pracę. W rezultacie 
wprowadzenie przez pracodawcę akordowego systemu 
wynagradzania pracowników nie wyłącza stosowania 
wobec nich przepisów o czasie pracy, w tym przepisów o 
wynagradzaniu za godziny nadliczbowe (wyrok SN z 12 
czerwca 1997 r., I PKN 204/97, OSNP 1998/10/299). 
 
3. Dla sposobu ustalenia godzin nadliczbowych z tytułu 
przekroczenia przeciętnej normy średniotygodniowej 
decydujące jest określenie relacji między art. 151 § 1 k.p., 
stanowiącym o przekroczeniu normy czasu pracy, a art. 
130 k.p., który reguluje zasady ustalania wymiaru czasu 
pracy obowiązującego pracownika w okresie 
rozliczeniowym. W art. 130 § 1 k.p. jest wprawdzie mowa 
o obowiązującym pracownika wymiarze czasu pracy, 
jednak należy podkreślić, że wymiar ten stanowi 
bezpośrednią konsekwencję obowiązującej normy czasu 
pracy. Dlatego można przyjąć, że przekroczenie wymiaru 
czasu pracy będzie automatycznie oznaczało 
przekroczenie przeciętnej normy średniotygodniowej. 
Takie rozwiązanie znacznie upraszcza sposób obliczania 
tygodniowych godzin nadliczbowych. Po pierwsze, należy 
ustalić faktyczną liczbę godzin pracy w okresie 
rozliczeniowym, powiększoną o okresy 
usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Po drugie, 
odejmując od tej wartości wymiar czasu pracy ustalony 
na podstawie art. 130 k.p., pracodawca określa zakres 
godzin nadliczbowych przepracowanych w ramach 
całego okresu rozliczeniowego, a więc wykraczających 
poza obowiązującą przeciętną normę tygodniową 
 

Całość na  www.infos.solidarnosc311.pl/wordpress 
 

 

Założenie planowanych strat 
 
TPM wprowadza zasady, które w początkowej fazie zakładają i co dziwne dla niektórych 
którzy zderzyli się z tym tematem,  generują straty finansowe dla zakładu produkcyjnego.  
Jak zatem rozumieć TPM z punktu widzenia pracowników którzy będą działać wedłg 
poszczególnych zasad oraz z punktu funkcjonowania zakładu produkcyjnego? Głównym 
hasłem i polem działania oraz kryterium TPM jest dążenie do całkowitej eliminacji 
wszelkich strat. Ważnym czynnikiem jak się  okazuje jest określenie i oznaczenie miejsca 

występowania strat, ich rodzaj oraz rozmiar. Wiedza ta pozwala i jest konieczna po to, aby je wyeliminować. Dlatego podstawą działań 
TPM jest dogłębna analiza strat. Powstała analiza powinna być także punktem startu do wielu usprawnień linii produkcyjnych. Tak 
powinno być w momencie decyzji wprowadzania założeń TPM.  Poczynione obserwacje wskazują i przyczyniają się do ustalania 
priorytetów działań podejmowanych przez różnego szczebla kierowników, wzrostu zaangażowania pracowników oraz polepszenia 
wyników firmy. Zakład, chcąc standaryzować powstające straty, musi stworzyć jasną i przejrzystą strukturę swojego działania. Powinna 
być ona  i musi być także jasna dla pracowników którzy pracują bezpośrednio na linniach produkcyjnych.  Ważne jest również stworzenie 
pełnych i jasnych definicji strat, które pracownicy potocznie nazywają przestojami linii produkcyjnej. Czy zatem w naszym zakladzie 
mamy do czynienia z takim zaplanowanym i czytelnym zadniem, które rozumieja pracownicy. Smiem watpić w przejrzystośc tych załozen 
które wprowadzane sa dosyc chaotycznie i bez zadnej koncepcji. 
W istniejacych i znanych modelach TPM zwykle rozróżnia się trzy grupy strat: 
- straty czasu (nieplanowane przestoje, przezbrajanie oraz adjustowanie),  
- straty tempa (planowane przestoje, zredukowane tempo produkcji), 
- straty jakości (błędy w produkcji i błędy przy rozruchu). 
Utrzymanie pełnej zdolności produkcyjnej maszyn i urządzeń jest jednym z najwazniejszych  
piorytetów działalności przedsiębiorstwa. W jakim stanie znajdują się poszczególne 
urzadzenia i linie produkcyjne, przeklada się bezposednio na zdolności produkcyjne 
zakładu. Powiązane jest to także z problemami  jakości, czasem wytwarzania wyrobów, 
istniejącymi zapasami, a w ostatecznym rozrachunku wpływa na koszty produkcji i 
punktualność dostaw. Do zadań i prac wykonywanych przez utrzymaniaeruchu angażuje się 
nie tylko specjalistów, lecz także bezpośrednich pracowników produkcyjnych. Coraz 
powszechniejsze staje się też monitorowanie urządzeń poprzez pomiary, np. emisji 
akustycznej, wibracji czy temperatury, aby na bieżąco oceniać ich stan techniczny i dobrze 
planować serwis. Jednocześnie należy pamietać  że prawidłowo zaplanowany serwis, 
podobnie jak inne czynniki powoduje decyzję o planowanym postoju. Najczęściej trwa on 
około 2 tygodni. Do konieczności powstania planowanego postoju w przedsiębiorstwie 
przyczyniają się również zmiany konstrukcyjne. Już na etapie projektowania infrastruktury 
produkcyjnej wprowadzanie zmian konstrukcyjnych jest stosunkowo proste i nie wiąże się z 
dużymi kosztami.  Lecz po zakończeniu fazy projektowej 70% kosztów inwestycji jest już 
ustalona. W miarę postępowania procesu wdrożeniowego zmiany konstrukcyjne są jednak 
coraz droższe. Kolejnym etapem jest dość stabilny okres pracy obiektu, który z czasem stopniowo przechodzi w stan zużycia. Zaczynamy 
wtedy zauważać podwyższone koszty utrzymania ruchu, a wpływy z produkcji maleją z powodu pogarszającej się, jakości oraz coraz 
częstszych przestojów. Różnica między wpływami i kosztami pokazuje nadwyżkę w ciągu całego cyklu życia obiektu. Z tego też powodu 
służby utrzymania ruchu powinny być w firmach traktowane, jako „służby generowania oszczędności". Służby utrzymania ruchu są 
źródłem znacznych korzyści finansowych będących rezultatem strategii optymalizacji operacji utrzymania ruchu. Strategia ta ma wpływ 
na eliminowanie przestojów, (czyli zwiększenie gotowości eksploatacyjnej), co przy właściwym podejściu przekłada się na udział w 
dochodach i zyskach firmy. Musimy i powinniśmy zatem uznać, że profilaktyczna konserwacja urządzeń produkcyjnych odgrywa jedną z 
najważniejszych zadań w zakładzie. Cóż, zatem stoi na przeszkodzie, że nie jest tak u nas. Spychanie i pozbywanie się specjalistów 
zaprzecza idei TPM, który wprowadzany jest dosyć nieudolnie.  

 

 

PRACA W GODZINACH 
NADLICZBOWYCH 



 

POROZUMIENIA 
ZMIENIAJĄCE 
 
Komisja Zakładowa w dniu 18.06.2012 podjęła temat dotyczący 
zmian zaszeregowania. 
Wątpliwości jakie pojawiły się z tym procesem, związane były z 
etycznym aspektem zmian, oraz co najbardziej wzbudziło 
zaniepokojenie Solidarności, sposobem zaradzania tymi zmianami. 
Najciekawszym faktem pojawiającym się z tym tematem było 
personalne podejście do pracowników i proponowanymi 
rozwiązaniami. Wiele uwag i żalu pojawiło się pod adresem Komisji 
Zakładowej dotyczących tego zagadnienia. Aby pokrótce wyjaśnić 
pełną sytuację, a w szczególności kwestię prawną całego procesu 
należy przede wszystkim przyjrzeć się propozycji pracodawcy 
dotyczącej umowy o pracę. 
Zaproponowana przez pracodawcę forma zmiany warunków pracy 
jest formą prawną w proces, której niedopuszczony zostaje podmiot, 
jakim jest związek zawodowy. Zmiany, jakie zostały zaproponowane 
pracownikom opierały się na dokumencie nazwanym: 
POROZUMIENIE ZMIENIAJĄCE WARUNKI UMOWY O PRACĘ. 
Według słownika języka polskiego porozumienie to: 
1. zgoda na coś 
2. wzajemne zrozumienie 
3. umowa, układ 
Mamy więc do czynienia z umową pomiędzy pracownikiem 
i pracodawcą bez ingerencji strony trzeciej jakim jest organizacja 
społeczna. Taka forma dokumentu 

i podpisanie jej przez pracownika zdejmuje wszelkie wynikające 
z przepisów prawa pracy roszczenia wynikające z nowej 
propozycji pracodawcy, chyba, że te stoją w sprzeczności z 
zapisami prawa. Oznacza to także, że pracownik podpisując 
porozumienie zdjął obowiązek zawiadomienia związku 
zawodowego reprezentującego pracownika o zmianie a w tym o 
roszczeniach prawnych związku zawodowego wynikające z 
przepisów zawartych w ustawie o związkach zawodowych. 
Podczas rozmów z pracownikami (członkami związku, którzy 
podpisali zmianę warunków pracy na zasadach porozumienia), 
na zadane pytanie, dlaczego podpisaliście porozumienie, w 90% 
usłyszałem, że jak bym nie zgodziła lub zgodził to by mnie 
zwolniono. 
Sam fakt, że pracownikowi proponuje się porozumienie nie 
oznacza w momencie jego niepodpisania, czyli przyjęcia, 
zwolnienia z pracy.  Oczywiście, pracodawcy takie zabiegi 
stosują wobec osób pozbawionych obrony związku 
zawodowego. Jeżeli jednak pracownika reprezentuje związek to 
dokument, jaki trafia do związku zawodowego (wypowiedzenie 
warunków pracy) nie może być innym dokumentem w swoich 
propozycja niż porozumienie, które zostało przedstawione 
pracownikowi. Jeżeli jednak tak się zdarzy, to związek 
zawodowy wchodzi na drogę prawną przeciw pracodawcy na 
podstawie ustawy o związkach zawodowych. Więc co się w 
takim razie zdarzyło? 
Członkowie NSZZ „Solidarność” podpisujący porozumienie z 
którym się nie zgadzali pozbawili w ten sposób możliwość 
działania związku zawodowego w sprawach, do których został 
powołany.  Po pierwsze - poprzez takie działanie sami pozbawili 
się dochodzenia roszczeń w momencie nieprawidłowości lub 
braku etyki. 
Po drugie - forma bezpiecznego dokumentu, jakim jest 
wypowiedzenie warunków umowy o pracę w części dotyczącej 
stanowiska, płacy lub innego punktu, zastąpiona została zgodą 
na coś, co nie mieściło się jakichkolwiek normach. Po trzecie - 
nie podpisując porozumienia, członkowie związku uruchamiali 
tryb konsultacyjny pomiędzy pracodawcą a związkiem 
zawodowym, który z racji przepisów prawa pracy stałby się 
stroną w całym procesie. Powaliłoby to organizacji związkowej 
reprezentującej pracownika, nawet bez jego zgody skierować 
sprawę do Inspekcji Pracy lub Sądu Pracy, jako strony 
reprezentującej prawa pracownicze. Niestety tylko jeden z 
pracowników, którym zaproponowano niekorzystne warunki 
zdecydował się na rozwiązania prawne i działania związku, nie 
przyjmując propozycji, z którą się nie zgadzał. 
Zachodzi, zatem pytanie. 
Dlaczego inni zgodzili się na warunki zaproponowane przez 
pracodawcę? 

Jeżeli porozumienie jest formą umowy, wzajemnego zrozumienia 
lub układu to jasnym jest, że warunki zaproponowane przez 
pracodawcę były zgodne z możliwościami i odpowiadały 
wymaganiom pracownika. Takie tłumaczenie przyjmuję i nie 
potrafię tego inaczej zinterpretować. Jeżeli podpisuje się z kimś 
porozumienie rozumiem, że jest to wynegocjowana lub 
przedyskutowana propozycja, która zadowala obie strony. Nie 
potrafię w takim bądź razie zrozumieć niezadowolenia i żalu do 
związku, skoro propozycja, złożona przez pracodawcę była dla 
członków związku do przyjęcia i zaakceptowania, skoro bez 
żadnego wahania została podpisana. Jeżeli byłyby jakiekolwiek 
wątpliwości lub niezgodności wystarczyło zażądać konsultacji 
związkowej w obecności osoby, która przekazywała ten dokument. 
Pracodawca lub osoba reprezentująca pracodawcę nie może 
odmówić w takiej sytuacji obecności przedstawiciela związku 
zawodowego, który reprezentuje pracownika. Jest to prawo 
wynikające z ustawy o związkach zawodowych, w związku z tym, 
że pracownik nie musi znać się na zapisach prawa pracy, korzysta z 
pomocy związku zawodowego, jako konsultanta w tej sprawie. 
Decyzje o przyjęciu porozumienia lub innej formie zmiany 
warunków pracy podejmuje pracownik samodzielnie,. I tego 
właśnie kroku zabrakło w omawianej sytuacji. Nikt z członków 
związku wobec budzących się wątpliwości co do propozycji 
związanych z porozumieniem nie pokusił się, aby poprosić członka 
Komisji Zakładowej i skorzystać z prawa doradczego związku 
zawodowego. W innej i odmiennej sytuacji znajdowali się 
pracownicy, których nie reprezentuje związek. Ich decyzja musi być 
oparta na impulsie i przytakiwaniu wynikającym nie tylko ze 
strachu, ale z tego, że pozbawieni są obrony i trybu odwoławczego, 
który przysługuje związkowi zawodowemu. 
 

GERMUSZKA 
Podróżując po Polsce trafiamy niespodziewanie na dania, które 
kojarzą się z danym regionem lub kulturą. Takie spotkanie z 
niecodzienną zupą miałem pod Opolem. Przebywając u 
znajomych w pewnym momencie gospodyni podała ciekawą i 
nie znana na Mazowszu zupę. W swojej konsystencji 
przypominała kleik, o całkiem przyjemnym i słodkawym smaku. 
Była to zupa którą na śląsku podaje się dzieciom, brzemiennym 
kobietom i osobom z problemami gastrycznymi. Nieco 
zapomniana lecz w tradycyjnej śląskiej kuchni miała swoje 
ciekawe miejsce. Germuszka -  zupa z chleba znana także pod 
nazwami bermuszka oraz warmuszka. Germuszka należy do zup 
lekkostrawnych i niedrażniących żołądka, Germuszka jest 
potrawą prostą i dość oszczędną, przygotowywaną najczęściej 
na wodzie. Zarówno biermuszka, germuszka jak i warmuszka 
oznaczają „polewkę z rozgotowanego chleba z dodatkiem masła, 
kminku lub suszonych owoców”. Rodzaje tej zupy zmieniały 
swój skład w zależności od regionu w którym była wykonywana. 

Przedstawiam przepis z okolic  Cieszyna gdzie dodaje się do tej 
zupy kminek.  
Często w przepisie pojawiają się suszone owoce takie jak jabłka lub 
gruszki. 
 

Składniki: 
6 kromek średniego chleba, 2 jaja, 2 łyżki masła, 1 łyżeczka kminku, 
2 l wody, sól. 

 
Wykonanie: 
Wodę zagotować z solą i kminkiem, po czym wrzucić do niej chleb 
pokrojony w kostkę. Gotować tak długo, aż chleb rozgotuje się 
całkowicie. Do gorącej zupy wlewać stopniowo roztrzepane jaja, 
ciągle mieszając. Całość zagotować, zdjąć z ognia, dodać masło i sól 
do smaku. Podawać na gorąco. 
 
 
 
 

PLOTKI                      
Wikipedia definiuje plotkę uważając  że plotka jest synonimem 
pogłoski, która jest definiowana jako rozpowszechnianie 
niepewnych, niesprawdzonych wiadomości 
W naukach społecznych plotkowanie jest definiowane, jako: 

1. aktywność przyjemna sama w sobie, gadanie dla 
samego gadania  

2. negatywne, złośliwe, płytkie obmawianie nieobecnych 
osób, 

3. wymiana oceniających informacji o nieobecnej osobie, 
4. proces wymiany informacji o nieobecnych osobach o 

zabarwieniu oceniającym, pomiędzy bliskimi sobie 
osobami. 

Plotka różni się od pogłoski treścią – plotka dotyczy zawsze ludzi, 
natomiast pogłoska dotyczy raczej zdarzeń i może dotyczyć ludzi. 
Pogłoska i plotka różnią się również wiarygodnością. Pogłoska 
zazwyczaj jest prawdziwa, natomiast plotka jest w dużej mierze 
produktem fantazji wysnutej z wątłych poszlak, zależnej od 
indywidualnych zainteresowań, dowolnie rozbudowywanych w 
ogólniejszą pozorną informację.. Skąd się bierze w naszym zakładzie 
bezmyślne dawanie wiary w każdą  typu bzdurę, którą można bardzo 
łatwo zweryfikować? Według mnie mnie stąd, że jesteśmy Narodem, 
który najlepiej zna się na prawie medycynie i polityce , a w czasach 
świetności Małysza - dodatkowo na skokach narciarskich. Czyli: na 
wszystkim znamy się najlepiej i  o dziwo - chyba sami w to wierzymy. 
Stąd, jeżeli ktoś nam powie jakiś news  to przyjmujemy to niemal za 
prawdę objawioną.  Przez kolejne lata jak bumerang powracała 
plotka (pogłoska), że będą zwolnienia, że 120 lub 70 osób straci 
pracę. Standardowa plotka która co trzy – cztery miesiące absorbuje 
życie na liniach produkcyjnych. Innym rodzajem są plotki personalne.  

 
Plakat Zbigniewa Lengrena 

 
Niby już kogoś awansowano i to jeszcze po znajomości, że Ten to 
z Tą, a Tamta. Skąd się biorą takie wiadomości? Wstrętne, steki 
bzdur niepoparte żadną faktyczną informacją. Tym bardziej 
okropne, jeżeli chodzi o osoby. Komu zależy, aby bawić się w ten 
sposób, tak jak o śmierci jednego z naszych kolegów? Kompletna 
bzdura, której jednak mnóstwo ludzi z niewiadomego powodu 
dawała wiarę, próbując uwiarygodnić powołując się na źródło z 
pierwszej ręki. Wielu uważa że plotkowanie mimo swej 

negatywnej reputacji pełni wiele pożytecznych funkcji. Na przykład 
jako informacja, które osoba rozpowszechnia w najbliższym 
otoczeniu, aby podnieść swój status. Osoba, która wnosi nowe 
informacje ma duże szanse na poprawę swojej pozycji w zespole, 
jako osoba dobrze poinformowana lub taką która zna się na danym 
temacie lub zagadnieniu. 
Używanie plotki może służyć do kontrolowania zachowań 
niezgodnych z normami przyjętymi w danej grupie czy kulturze. 
Osoba, które zachowuje się w sposób odmienny od oczekiwań 
zespołu lub przyjętych przez ten zespół norm może spodziewać się 
ukarania poprzez oplotkowanie.  Plotka jest więc wymianą 
informacji, która służy kontrolowaniu niepokornych lub 
indywidualistów którzy nie zgadzają się z interesem grupy. 
Najciekawsze w tym jest to że plotkowanie jest czynnością intymną 
i sekretną, dzieje się wśród osób, które darzą się zaufaniem.. 
Plotkowanie jako forma konwersacji może powodować uczucie 
przyjemności w szczególności jako strategia rywalizacji do 
niszczenia reputacji konkurentów, co jest określane jako agresja 
pośrednia służąca do zniszczeniu zdrowia  psychicznego.. 
Co do samej struktury, rozchodząca się pogłoska w swojej 
pierwszej i początkowej fazie może być informacją wiarygodną i nie 
do końca nieprawdziwą. Może opierać się na faktach i 
wiadomościach, do których dołączona jest nadinterpretacja . W 
trakcie rozchodzenia się informacji, jest ona coraz bardziej podatna 
na zmiany, co powoduje, że w efekcie końcowym rozchodzić może 
się nie tyle prawdziwa informacja, co plotka, która jest chwytliwym 
paszkwilem. Okazuje się wtedy że wiadomości w początkowej fazie 
dosyć wiarygodne niewiele mają wspólnego z rzeczywistością. 
Efekt takiej mutacji wiadomości może powstać w trakcie 
niedosłyszenia pełnej informacji lub często spotykanym w naszym 
społeczeństwie grzechu czytania bez  zrozumienia  
prezentowanych tekstów lub wiadomości. 
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HASŁO 

Wierzyć w cuda niż w bakterie 
Po nagrodę do pokoju zwiazkowego 

zapraszamy: 
 

Dorotę Beill - Półfabrykaty 
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Ogólnopolski Marsz 
„Obudź się Polsko!” 

 

W dniu 29 września 2012 roku, wśród wielu organizacji 
społecznych i politycznych, 
protestować będą również członkowie i sympatycy NSZZ 
„Solidarność”. 
W tym marszu pójdziemy pod hasłami: wolność dla 
mediów i zgromadzeń, płaca minimalna, 
„STOP 67”, stabilne zatrudnienie, „STOP dla umów 
śmieciowych”. 
  
Przyjazd do Warszawy na godz. 11.00 i grupujemy się w 
trzech punktach: 
1. Muzeum Wojska Polskiego, al. Jerozolimskie, Regiony: 
Gdański, Warmińsko-Mazurski, 
Elbląg, Słupsk, Koszalin i inne przyjeżdżające od tej strony 
do Warszawy. 
2. Pomnik Armii Krajowej, ul. Matejki, Regiony: Śląsko-
Dąbrowski, Małopolska, Świętokrzyski, 
i inne. 
3. Ul. Krucza przy Ministerstwie Skarbu i Głównej Inspekcji 
Pracy, Regiony: Mazowsze, Ziemia Radomska, Ziemia 
Łódzka, Wielkopolska i inne.  
Po uformowaniu szyku udajemy się na Plac Trzech Krzyży. 
Każdy Region, ze względów logistycznych czy utrudnień 
komunikacyjnych, może wybrać sobie jeden z trzech pkt. 
koncentracji. Najważniejsze, żeby kolumny ludzi z 
„Solidarności” przeszły na Plac Trzech Krzyży z tych trzech 
różnych miejsc. 
Autokary przywożące uczestników marszu udadzą się 
tradycyjnie na Torwar. Wszystkie 
autokary należy oznakować plakatem, który w wersji PDF 
będzie do Koleżanek i Kolegów 
przesłany. 
  
Program marszu: 
11.00 – zbiórka w miejscach koncentracji i przejście na 
Plac Trzech Krzyży. 
12.00 – Plac Trzech Krzyży. Patriotyczny program słowno-
muzyczny. Msza św. 
w intencji Ojczyzny. 
14.00 – Przemarsz uczestników na Plac Zamkowy. Koncert 
patriotyczny. Wystąpienia. 
Planowane zakończenie Marszu „Obudź się Polsko!” o godz. 
18.00. 
  

 
 
Dyrektor firmy do przebywającego na wczasach 
pracownika napisał pismo: 
- PPPPPPP 
W odpowiedzi otrzymał list od tego pracownika: 
- DUPA 
Po powrocie dyrektor zaprasza pracownika na dywanik... 
- To ja piszę elegancko: Po Przyznaną Premię Proszę 
Przyjechać Pociągiem Pospiesznym, a Pan mi tu 
wulgaryzmy? 
- Ja? Ależ jak? Ja odpisałem: "Dziękuję Uprzejmie Przyjadę 
Autokarem". 
 

PODSŁUCHANE   
Dziennik Polski – 12.09.2012 

Chcemy zmiany władzy. Domagamy się prawa do 
strajku przeciw rządowi polskiemu – powiedział w 
Kontrwywiadzie RMF Piotr Duda, przewodniczący 
NSZZ „Solidarność”. 
KONRAD PIASECKI: – Idzie pan na wojnę z rządem 
Tuska i to wojnę na śmierć i życie? 
PIOTR DUDA:– Absolutnie nie. 
Przede wszystkim chcemy rozmawiać. Ten rok był dla 
nas bardzo trudny. Pokazaliśmy, że chcemy 
wykorzystywać instrumenty demokracji polskiej – 
przypomnę tutaj zbieranie podpisów pod referendum 
i wiele innych działań dotyczących spraw  

Foto /Kuba Kaługa /RMF FM  
pracowniczych. Niestety, polski rząd pokazuje nam, że nie liczy się ze związkami zawodowymi, że 
dialog ma gdzieś, że nasze miejsce jest na ulicy. 
– Podejmujecie rękawicę rzuconą przez rząd? 
 
– Zdecydowanie tak. Jeżeli nie ma partnera po drugiej stronie, to trzeba szukać innych rozwiązań i 
my ich szukamy (...). Będziemy walczyć, aby ustawa 67 została wyrzucona do kosza, czekamy, co z 
naszymi ustawami śmieci owymi o agencjach pracy tymczasowej i oczywiście czekamy, co trybunał 
zrobi ze skargą, którą złożyliśmy. 
– Ale dziś pan i „Solidarność” zrobicie wszystko, żeby Tusk stracił fotel premiera, a Platforma 
władzę? 
– ... Widać, że nie mamy innego wyjścia (...). Ja wolę rozmawiać, trzaskać drzwiami, wracać, 
prowadzić dialog. Nikt w związku zawodowym „Solidarność” nie szuka rozwiązań na ulicy, ale 
jeżeli nie mamy innego wyjścia... Tak jak w innych państwach – Grecja, Portugalia, Hiszpania – nie 
mamy innego wyjścia i musimy podejmować takie działania.  
– Panie przewodniczący, ale czy to jest tak, że dzisiaj scenariusz „Solidarności” to jest szybki upadek 
rządu i wybory parlamentarne? 
– Skoro rząd nie chce rozmawiać, to dla nas ten scenariusz jest jak najbardziej optymalny. Skoro ta 
władza nie chce siąść i rozmawiać ze stroną społeczną, tak jak się to dzieje w innych państwach Unii 
Europejskiej, bo przecież jesteśmy w Unii Europejskiej, to trzeba szukać innego partnera do 
rozmów. 
– I komu ta władza miałaby przypaść? Prawu i Sprawiedliwości? 
– Trudno powiedzieć. O tym powinni zdecydować wyborcy. 
– Ale komu pan kibicuje, panie przewodniczący? 
– Na pewno nie kibicuję Platformie Obywatelskiej, Ruchowi Palikota ani SLD. 
 

 



 

  



 
 

 
W dniu 14.09.2012 w Oddziale 
NSZZ "Solidarność" w Grodzisku 
Mazowieckim odbyły się wybory 
na Przewodniczącego Komisji 
Zakładowej w fabryce chipsów 
Frito Lay. Nowym 
Przewodniczącym została 
Małgorzata Barańska Szumer. 
Oprócz wyboru Przewodniczącego 
został uzupełniony skład Komisji 
Zakładowej i Komisji Rewizyjnej. 
Wszystkim nowo wybranym 
członkom życzymy sukcesu i 
wytrwałości w pracy związkowej, a 
w szczególności Koleżance 
Małgorzacie. 
 

 
Jak podaje PAP i Puls Biznesu 
udział Wedla skurczył się z ponad 
14 do 13,2 proc., a czekoladową 
pałeczkę lidera przejął Kraft Foods 
(marki Milka, Alpen Gold i Prince 
Polo) z udziałami sięgającymi 14 
proc. 
Spółka wraca do pomysłów jej 
przedwojennego twórcy i - wzorem 
głównych rywali - poszerza portfel 
produktów. - Chcielibyśmy wejść 

do segmentów, w których działa 
Lotte, i powrócić do produktów, z 
których słynął Wedel - opowiada 
Witold Ziobrowski, dyrektor 
zarządzający Lotte Wedel. 
Polska miała być furtką Lotte 
prowadzącą do innych 
europejskich rynków, a azjatyckie 
wyroby koncernu miały powstawać 
w nowej fabryce w Świdnicy. 
Dzisiaj harmonogram tej inwestycji 
nie jest jednak znany, a sam Wedel 
- zdaniem Witolda Ziobrowskiego - 
wykorzystuje średnio 60 proc. 
mocy produkcyjnych. 
 

 
Jak informuje na stronie 
portalspożywczy.pl Krajowa Spółka 
Cukrowa złożyła ofertę zakupu firmy 
cukierniczej 'Solidarność'. Spółka 
chce w ten sposób wzmocnić swoją 
pozycję na rynku słodyczy. Z naszych 
informacji wynika, że rozmowy 
rozpoczną się we wrześniu. Obecnie, 
w grupie tego największego 
producenta i sprzedawcy cukru w 
Polsceznajduje się lubelska Fabryka 
Cukierków „Pszczółka", która 
specjalizuje się w produkcji 
karmelków twardych i 
nadziewanych. Flagowe marki FC 
„Pszczółka" to Jogusie, Musss i 
Mieszanka Imieninowa. Solidarność 
działa w segmencie pralin. To 
obecnie jeden z 
najdynamiczniejszych segmentów 
rynku cukierniczego. W 2010 roku 

spółka miała 255 mln zł przychodów i 
9,8 mln zł zysku netto. Wśród 
potencjalnych nabywców 
Solidarności wymieniany jest 
producent słodyczy i napojów, 
Colian, który skupia Jutrzenkę, 
Goplanę i Kaliszankę. 
 

 
 
Polski pracownik i polska praca 
umiera – mówił podczas 
jubileuszowej Pielgrzymce Ludzi 
Pracy, przewodniczący 
„Solidarności” Piotr Duda.  
"Jasnogórska Matko naucz nas 
kochać Kościół, który jest naszym 
domem" - pod tym hasłem w 
Częstochowie odbyła się 
jubileuszowa XXX Pielgrzymka 
Ludzi Pracy. Dwudniowa 
pielgrzymka „Solidarności” w tym 
roku współorganizowana była 
przez Region Dolny Śląsk. Nie 
zawiedli pielgrzymi, którzy już od 
soboty zbierali się na Jasnej 
Górze. Wystąpienie szefa 
"Solidarności" zdominowały 
problemy świata pracy. Zaliczył do 
nich m.in. wynagrodzenia na 
poziomie niewystarczającym na 
godne życie, brak stabilnego 
zatrudnienia czy umowy 
śmieciowe. - Polski pracownik i 
polska praca – umiera! Umiera, bo 
rządzący w naszym kraju z 
pracownika chcą zrobić bezduszny 

automat do produkcji dóbr, z 
których korzystać mają tylko 
nieliczni – mówi przewodniczący 
„Solidarności”.  Zdaniem 
przewodniczącego nie ma nic 
gorszego dla pracownika jak brak 
możliwości utrzymania siebie i 
swoich najbliższych, pomimo 
ciężkiej pracy. Szef „S” przypomniał 
słowa bł. ks Jerzego Popiełuszki: 
„Człowiek nie jest w stanie dobrze 
pracować, gdy nie widzi sensu 
pracy, gdy sens ten przestaje być 
dla niego przejrzysty, gdy zostaje 
mu niejako przysłonięty”. Sens 
pracy zakłóca również praca na 
czarno, praca tymczasowa czy 
praca na śmieciowej umowie. Coraz 
częściej pracownik traktowany jest 
jak przedmiot i pozbawiony wielu 
praw pracowniczych, m.in. 
stabilizacji w zatrudnieniu, prawa 
do urlopu wypoczynkowego czy 
bezpieczeństwa socjalnego.  
- Przecież pracując musimy zarobić 
na utrzymanie rodziny, na swoją 
emeryturę, na wypoczynek po 
ciężkiej pracy, na leczenie i 
osobisty rozwój. Pracując na 
„śmieciówkach”, pracownik jest 
pozbawiony tych wszystkich praw 
– stwierdził Duda.  
Zdaniem przewodniczącego winę 
za złą sytuację pracowników 
ponoszą pracodawcy, którzy dążą 
do maksymalizacji zysków a także 
rząd, który nic nie robi, aby 
zapobiegać patologiom na rynku 
pracy. - Mało tych upokorzeń. To 
przecież premier i koalicja 
rządząca postanowiła odebrać 
resztkę nadziei Polakom na 
spokojną starość po wieloletniej 
ciężkiej pracy. Każe nam pracować 
aż do śmierci! – grzmiał szef 
„Solidarności”. 



    

 

 

 


