
 

 

 

Jeszcze do niedawna sprawy związane z rynkiem 
pracy oraz pozyskiwaniem pracowników, były te-
matem tabu. Ostatni okres dokonał przewrotu w 
tej materii i coraz głośniej mówi się o odbudowie 
rynku pracownika. To dobry sygnał, szczególnie 
dla związków zawodowych w kontekście  ich 
uprawnień oraz czekających zmian w ustawach o 
agencjach pracy tymczasowej, kodeksie pracy 
oraz ustawie o związkach zawodowych.  Nie 
wszystkie rozwiązania oraz działania polityczne są 
wspierane przez NSZZ „Solidarność”. Dochodzi do 

konfliktu z ekipą rządzącą, jednak w sferze rozwiązań prospołecznych i 
prorodzinnych znajdują one poparcie władzy związkowej. Nie inaczej bę-
dzie ze zmianami w prawie pracy, które zmierzają w kierunku odbudowy 
uprawnień pracowniczych oraz podniosą rolę związków zawodowych w 
reprezentowaniu pracowników, a w szczególności członków związku. 
Przykładem jest proces odwoławczy, który dzięki NSZZ „Solidarność”, zo-
stał zwiększony z 14 do 21 dni.  Zmiany nastąpiły już w procesie podpisa-
nia umowy o pracę, bez której (nie tak jak do tej pory) nie można świad-
czyć pracy od pierwszego dnia. To pierwsze jaskółki w czekającym nas 
okresie zmian ustawowych, ale nie jedyne. Solidarność obdarzając zaufa-
niem niektóre projekty proponowane przez rząd, wymogła zapisy w usta-
wie o  pracy tymczasowej. Pracownik tymczasowy nie będzie mógł wyko-
nywać pracy na rzecz tego samego pracodawcy-
użytkownika przez okres dłuższy niż 18 miesięcy,  

Postępuj tylko według takiej maksymy, 

dzięki której możesz zarazem chcieć,     

żeby stała się powszechnym prawem.  

Immanuel Kant  

WŁASNYM SŁOWEM 

niezależnie od tego, czy jest kierowany do pracy przez jedną czy kilka 
agencji. Agencje będą musiały posiadać lokal, gdzie będzie miało siedzibę 
ich biuro, co ma na celu ułatwić kontrole.  Przewiduje się, że ustawa wej-
dzie w życie 1 czerwca 2017 roku. Zmieni się także sprawa kontroli prowa-
dzonej przez  związki zawodowe, które otrzymać mają prawo do nadzoru i 
kontroli agencji i firm, działających u pracodawcy - użytkownika. Kontrola i 
nadzór ma dotyczyć w szczególności: czasu pracy oraz rodzajów umowy o 
pracę.  Często zdarza się ze firmy działające na terenie pracodawcy nie są 
przez niego sprawdzane pod względem etyki zatrudnienia, czym mają się 
zająć organizacje związkowe działające w danym zakładzie pracy. 

Tym razem mało jest informacji z za-
kładu, bo pewne procesy się cały czas 
toczą.  Jeżeli jednak chcecie o czymś 
napisać, podzielić się informacją to 
piszcie do nas poprzez skrzynkę 
umieszczoną przy pokoju związkowym 
lub na adres:                                         
solidarnosc311@gmail.com 

Życzę miłej lektury. 



XXI SPARTAKIADA PRZEMYSŁU 
SPOŻYWCZEGO 

Stało się już tradycją, że w święto Bożego Ciała, 
startuje Międzynarodowa Spartakiada Przemysłu 
Spożywczego NSZZ „Solidarność”. Nie inaczej jest w 
tym roku i w dniach 15-18 czerwca na terenach 
Ośrodka Wczasowego „Dresso” w Sulejowie, odbę-
dzie się już 21 impreza sportowa. Mamy nadzieję że 
i tym razem nie zabraknie w niej drużyny  reprezen-
tującej nasz zakład Lotte Wedel. Formalne zgłosze-
nie uczestnictwa, zostało przesłane organizatorom 
w  następujących dyscyplinach: 

 piłka nożna (drużyna 6 osób) 

 Piłka siatkowa kobiet na piachu (4 os.) 

 Piłka siatkowa mężczyzn na piachu (5 os.)  

 Rzut lotką (3 os. W tym 2 kobiety) 

 Lina mężczyzn (5 os.) 

 Lina kobiet (3 os.) 

 Strzelanie z wiatrówki (1 męż. + 1 kobieta) 

 Rzut do kosza (3 os. W tym 1 kobieta) 

większą możliwość pozyskiwania informacji o nieprawidłowościach 
oraz kontaktu z poszkodowanymi osobami. Dlatego cieszy mnie 
porozumienie o współpracy zawarte z NSZZ „Solidarność”. Dzięki 
temu kontrole przestrzegania minimalnej stawki godzinowej będą 
efektywniejsze – zapowiada Giedrojć na łamach Dziennika Gazety 
Prawnej. 

Ta pomoc jest konieczna, gdyż niektórzy zatrudnieni sądzą, że jeśli 
zgłoszą się do PIP, to firma zrezygnuje z ich pracy. Giedrojć dekla-
ruje, że celem PIP jest zapewnienie 13-złotowej stawki uprawnio-
nym osobom zatrudnionym na zleceniu lub na umowie o świadcze-
nie usług. 

W każdym okręgowym inspektoracie i terenowym oddziale PIP bę-
dzie działał inspektor pracy za to odpowiedzialny. Oczywiście też 
każdy inspektor pracy przeprowadzający kontrolę, będzie spraw-
dzał też, czy pracodawca wypłaca minimalną stawkę. Jeśli wyna-
grodzenie będzie niższe niż 13 zł (brutto) za godzinę, bo np. firma 
potrąca kary tylko po to, żeby obchodzić przepisy, inspektor pracy 
nałoży mandat lub skieruje wniosek do sądu. A ten może nałożyć 
grzywnę do 30 tys. zł. Inspektorzy pracy, zabierający się za kon-
trole, mają doświadczenie i instrumenty, które umożliwiają ujaw-
nienie wypłat „pod stołem”, przy zaniżeniu faktycznej liczby godzin 
pracy, a bez obciążeń składkami i podatkami. Jak? Choćby przez 
analizę grafików, rozkładu czasu wykonywania obowiązków lub 
usług, prostym porównaniu z liczbą zatrudnionych. Inspektorzy 
będą współpracować z ZUS i urzędami skarbowymi przy badaniu 
umówi i stawek. 

Zdaniem Giedrojcia nie osłabi PIP fakt, że brak dokumentacji licz-
by godzin przepracowanych na zleceniu nie jest wykroczeniem. 
Wykroczeniem jest, bowiem niezapewnienie uprawnionym osobom 
wynagrodzenia co najmniej 13 zł za godzinę. Ten zapis wystarczy. 
Inspektor pracy będzie wymagał od zatrudniającego, aby wykazał 
wypłatę owej stawki.                                                           asg 

Główny inspektor pracy Roman Gie-
drojć zapowiada skuteczne zwalczanie 
patologii rynku pracy. Na celowniku 59 
inspektorów pracy, jako ich zadanie 
priorytetowe, znajdzie się sprawdzenie 
czy minimalna 13-złotowa (brutto) 
stawka godzinowa jest wypłacana zle-
ceniobiorcom i samozatrudnionym. Ak-
cja PIP ma uświadomić, że za pracę 
lub świadczenie usług należy wypła-
cać, co najmniej minimalne wynagro-
dzenie. 

– Zmasowane kontrole ruszą po pierwszych 
wypłatach, czyli w lutym. Musimy wytypo-
wać firmy do sprawdzenia. Nieoceniona jest 
pomoc związków zawodowych, bo mają one 

 Tenis stołowy kobiet (max 2 zawodniczki) 

 Tenis stołowy mężczyzn (max 2 zawodników) 

 Ciężarek 5 kg pań (max 2 zawodniczki) 

 Ciężarek 10 kg mężczyzn (max 2 zawodników) 

 Bieg przełajowy kobiet — 1000 m. 

 Bieg przełajowy mężczyzn — 1500 m. 

 Sztafeta rekreacyjna zakładów (drużyna 2m+2k) 

Organizatorzy gwarantują pobyt i wyżywienie od kolacji 
w dniu 15 czerwca do śniadania w dniu 18 czerwca. 

Podczas spartakiady organizowana jest zabawa tanecz-
na w dniu 16 czerwca od 20 do 5 rano, oraz zabawę z 
muzyką na żywo połączoną z dekoracją  w poszczegól-
nych konkurencji w dniu 17 czerwca od 20 do 5 rano. 

Od organizatora otrzymaliśmy 45 miejsc w domkach z 
węzłem sanitarnym (WAŻNE - BEZ RĘCZNIKÓW): 

5 domków (2+3), 2 domki (3+4) oraz 1 domek (2+4) 

W tym roku zapisy na spartakiadę prowadzić będzie 
koleżanka Dorota Łach — lider zespołu produkcyjnego 
z działu baryłek likworowych. 



Zarobki głównym powodem 
zmiany miejsca pracy 

S 
zukamy innej pracy, bo chcemy więcej zara-
biać, omija nas awans, nie możemy się rozwi-
jać. 53 proc. respondentów przebadanych 
przez portal GoldenLine wskazało wyższe za-

robki, 28 proc. brak możliwości rozwoju, 27 proc. brak 
możliwości awansu, 23 proc. nudę i rutynę, a 23 proc. 
złą atmosferę pracy. 

Eksperci zwracają uwagę, że bardzo ważnym elemen-
tem jest kultura i atmosfera pracy. Jest to nowy ele-
ment  decydujący o zmianie miejsca pracy. Nadal duże 
znaczenie ma wynagrodzenie. Bardzo młodzi ludzie w 
wieku 24-25 lat chcą największych podwyżek. Deklaru-
ją, że są gotowi zmienić pracę za wynagrodzenie o po-
łowę większe. Trochę starsze osoby mają mniejsze wy-
magania i wystarczy im wzrost wynagrodzenia w grani-
cach 10-50 proc. 

Zapytani o to, co skłoniłoby ich do zmiany obecnej pra-
cy, w 72 proc. wskazali wyższe wynagrodzenie. Na ko-
lejnych dwóch miejscach znalazły się umowa o pracę 
(35 proc.) oraz elastyczny czas pracy (33 proc.).  At-
mosfera i kultura firmy byłaby argumentem dla 30 
proc. badanych. 

hd 



Bardzo rzadko sięgam po wpisy z Internetu  dotyczą-
ce naszej firmy Oczywiście można by cytować i poda-
wać wiele przykładów  krążących w sieci o pracy dla 
Lotte Wedel. Jak zwykle ktoś się obrazi, stwierdzi że 
związek się czepia i robi z igły widły. Jednak postano-
wiłem tym razem zacytować jeden ciekawy wpis ze 
strony Gowork.pl. 

Nick 2017-02-01  

Witam. 
Jestem pracownikiem sprzedaży terenowej w firmie 
Lotte Wedel. Pracuje w LW już taki okres że mogę 
pisać i wypowiadać się na tematy związane z tą firmą 
oraz o ludziach w niej pracujących. Firma choć z wa-
dami jest naprawdę firmą na poziomie potrafi mile 
zaskoczyć i dać powody do uśmiechu. Największą 
wadą tej organizacji są nieodpowiedni ludzie oraz 

bezduszność procedur korporacyjnych które jak to w 
takich organizacjach bywa najbardziej odczuwalna jest 
dla tych na samym dole hierarchii.  
Nikt nie dba tu o równowagę między życiem rodzinnym 
a pracą. Jeżeli chcesz tu pracować musisz się oddać bez 
reszty, musisz być odporny na brak logiki, na kontrole 
przełożonego, który uważa że nie chcesz sprzedawać 
olewasz swoje obowiązki a target bez ciebie zrobi się 
sam. Pracujesz jakbyś był na własnej działalności go-
spodarczej idziesz na urlop, chorujesz nie zarabiasz a i 
nie świecisz na zielono w KPIach. Nie masz urlopu jeżeli 
masz zawalić target. Nikt tu nie rozumie że każdy pra-
cuje tu dla tej premii. Za podstawę by tu tyle nikt nie 
orał każdego dnia, a przecież nadgodzin nie płacicie a 
pracy w domu nikt nie liczy. Obarczacie nas odpowie-
dzialnością za wszystko nie patrząc ile zwalacie nam 
każdego dnia na głowy. Wiemy że uważacie że Wedel 
nie jest zwyczajną firmą, ale właśnie takim podejściem 
zabijacie tą niezwykłość, legendę która rak kultywuje-
cie. Nikt kto tu pracuje nie jest taki sam, ale wszyscy 
chcemy jednego spokojnego i dostatniego życia, a nie 
psychicznego wypalenia i braku chęci do dalszej pracy. 
Zacznijcie rozmawiać ze zwykłymi pracownikami i słu-
chajcie zanim do końca ta firma straci "dziecięcą ra-
dość". A managerów uświadomcie że dobry pracownik 
to ten który chce tu pracować czuje się tu dobrze , bez-
piecznie jak w domu a nie śledzi z uwagą pracuj.pl  

Czy oceny roczne 
mają jeszcze 

sens? 
 

M 
oże powinienem jednak w 

imieniu wcale nie małej 

części pracowników, zadać 

inne pytanie. Kiedy wreszcie z tym 

będzie koniec? Oczywiście znajdzie 

się grupa która pod niebiosa wy-

chwalać będzie ocenę i jej potrzebę. 

Ja wiem jedno, sezon na roczne oce-

ny pracowników zbliża się ku końco-

wi. I nie jest to mój subiektywny 

osąd. Co bar-

dziej obrotni i 

spostrzegaw-

czy pracodaw-

cy już to zau-

ważyli, szcze-

gólnie że rynek 

pracowników 

staje się coraz 

cięższy. W me-

diach społecz-

nościowych nie 

cichnie dysku-

sja na temat 

zasadności 

oceny, a największą liczbę polubień 

zbierają wpisy firm, które ogłaszają 

rezygnację z tej praktyki. O ocenach 

rocznych krytycznie wypowiadają 

się zarówno pracownicy, jak i mene-

dżerowie. A prawda jest taka, że 

wielu z nich często traktuje roczne 

oceny jako niechciany obowiązek. 

Co ciekawe ostatnie opublikowane 

wyniki badań wskazują, że 45 proc. 

menedżerów uważa ten proces za 

nieużyteczny, a aż 48 proc. twierdzi, 

że oceny roczne nie wpływają na 

efektywność organizacji. Wychodzi 

zatem na to, że firmy trwonią  setki 

godzin i pieniędzy na proces, który 

nie przynosi żadnego wzrostu 

efektywności pracowników. To 

duża rozrzutność, która nie tylko 

zabiera czas pracownikom, to 

także ich przełożonym różnego 

szczebla. Ba, co najbardziej cie-

kawe,  sam proces hamuje roz-

wój pracowników. Teraz może 

paść pytanie co ten Skorek wypi-

suje i jak to może wpływać na 

brak rozwoju pracowników. Otóż 

pewnym jest, że system ocen 

rocznych powoduje rywalizację i 

konkurencję  pomiędzy pracow-

nikami lub zespołami. Jest jak 

najbardziej zrozumiałe, że pra-

cownicy chcąc wypaść jak najle-

piej na tle kolegów, zamiast kon-

centrować się na współpracy i 

wspólnych celach. Co najważ-

niejsze ocena roczna wywołuje 

stres i negatywne emocje które 

powiązane są z obawą o wynik, 

który może się przedkładać na 

podwyżkę, czy też propozycję 

awansu. Problemem jest także 

schematyczne podejście praco-

dawcy do procesu oceny, we-

dług ustalonego z góry planu, co 

skutkuje brakiem indywidualne-

go podejścia do pracownika. Nie 

 



wspomnę już o całej zawiłości i mądro-

ściach zawartych informacji o zasa-

dach, kryteriach i celu jej przeprowa-

dzania. Jeden wielki stek bzdur, który 

w pracowniku wywołuje poczucie bra-

ku obiektywizmu tego procesu. Oczy-

wiście będąc złośliwym można powie-

dzieć, że proces oceny pracowników 

wprowadza się po to aby wykazać że 

dział HR ma się czym zajmować. Opi-

nie pracowników potwierdzają badania 

według których stosowanie oceny pra-

cowników, wpływa niekorzystnie na 

układ nerwowy i działa negatywnie na 

motywację oraz zaangażowanie pra-

cowników, a nawet na ich kreatywność  

Zatem czy ocena pracowników ma 

szanse jeszcze przetrwać i być akcep-

towalna?  

Niestety, coraz szerzej komentowanym 

staje się twierdzenie że ocena pracow-

ników to ukryty klientelizm, czyli pro-

mocja grupy pracowników lub pracow-

nika w zamian za wdzięczność i wy-

chwalanie przełożonego. Nie jest to do 

końca moja opinia, lecz rozpatrując 

sprawę, to można domniemywać że 

tego typu sformułowania, maja pod-

stawy aby okazały się prawdą. „Bo ja 

cię oceniłem dobrze, a ty mi teraz od-

mawiasz. Oczywiście mówimy tu o 

skrajnościach, ale nie tak odległych jak 

się  większości wydaje. Jednak trady-

cyjny model oceny rocznej, oparty na 

utartych schematach, standardowych 

arkuszach ocen i opiniach podwład-

nych, przełożonych oraz współpracow-

ników był słuszny, gdy rynek pracy był 

rynkiem pracodawcy.  

Co za tym powinno się zmienić?  

Ja na to nie odpowiem, zostawię to 

tym którzy z uporem lansują  model, 

że ocena pracowników jest niezbęd-

nym narzędziem. Narzędziem bardzo 

kosztownym, które angażuje zbyt dużo 

osób, czasu i pieniędzy, aby przejść 

wobec tego obojętnie. Prawda jest jed-

nak taka, że byłaby potrzebna gdyby 

celem oceny było budowanie zaanga-

żowania w pracę, a nie przypinanie 

etykiety dobrego lub słabego pracow-

nika. Dlatego koszty moralne i finanso-

we tego procesu przerastają oczekiwa-

ny wynik, który tak naprawdę nie jest 

żadnym miarodajnym źródłem wiedzy 

o umiejętnościach pracownikach i prze-

łożonych, a tym bardziej ich pracy. 

D.S:) 

Od paru tygodni jednym z głównych tematów pogaduszek, które słyszę 
tu i ówdzie, jest smog. Mądrzą się na ten temat młodzi i starzy, kobiety i 
mężczyźni, blondynki i brunetki. Zachorował ktoś na grypsko, winien 
smog. Paru kierowców zaliczyło dzwony – wiadomo, smog. Gospodyni 
przesoliła zupę, bo smog zakłócił funkcjonowanie jej kubków smako-
wych. A wzmożone pragnienie po nadmiernym spożyciu to nie kac, to 
smog. Wysiada pańcia z auta na zawalonym samochodami parkingu 
przed marketem i napiera do koleżanki, że straszny smród w powietrzu, 
że strach z domu wyjść, do auta wsiąść i pojechać do sklepu, bo taki 
smog. Emeryt z emerytem rozmawia przed blokiem i narzeka, że kiedyś, 
owszem, było zanieczyszczone powietrze, ale o smogu nikt nie słyszał, a 
teraz, panie, się porobiło. Gazeta, której nie jest wszystko jedno, za-
miast wigilijnego sianka, maski przeciwpyłowe w gratisie dodawała. Ka-
baret? Tak można by to skwitować, ale po czasie nasuwają się refleksje 
zgoła niewesołe. I mniejsza już o stan umysłu dających się tak łatwo 
otumanić ludzi. Człowiek już tak jest skonstruowany. Wystarczy mu 
wskazać jednego, uniwersalnego wroga, sprawcę wszystkich nieszczęść 
i od razu czuje ulgę, bo wreszcie ma poczucie, że żyje w uporządkowa-
nym świecie. Wiadomo, kto jest tym dobrym, a kto k... złym. Tyle, że ta 
akcja nie skończy się na wskazaniu smogu, jako winnego wszystkiemu 
złu. Teraz trzeba będzie dopaść tego, kto smoga do naszej bajkowej 
krainy sprowadził. Polowanie z nagonką czas zacząć. Na pierwszy strzał 
wystawić tych okropnych górników, kopalnie im pozamykać i po spra-
wie. Nie będą wydobywać węgla, to ludzie nie będą nim palić w pie-
cach, prawda? A ta emerytka, co węglem ogrzewa swoje mieszkanko? 
Co z nią? Zakazać palić węglem, niech se założy piec na gaz. Znajomy 
taki ma, wiesz, ten, co tym Lexusem jeździ, ten właśnie. No, i on sobie 
ten gazowy chwali I tak po kolei się wyłuska winnych. A że rachunki za 
prąd podrożeją? A że miejsca pracy znikną? E tam, jakoś to będzie. Naj-
bardziej otumanieni opamiętają się dopiero wtedy, gdy przyjdą po ich 
samochód. Na przykład ten, w którym nie wiedzieli, że kazali wyciąć filtr 
cząstek stałych. Wtedy dopiero zaczną się zastanawiać, co to jest ten 
smog i dlaczego się pojawił, skoro np. dane Wojewódzkiego Instytutu 
Ochrony Środowiska w Katowicach wskazują, że w ciągu dekady emisja 
zanieczyszczeń pyłowych z zakładów przemysłowych spadła o połowę. I 
może przyjdzie im do głowy, że brak miejsc parkingowych na osiedlu i 
coraz dłuższe korki wskazują, że to może mieć coś wspólnego z samo-
chodami. Oczywiście nie ich igiełkami, tylko tymi złomami sąsiadów. I 
może zaświta im w główkach refleksja, że to chyba nie węgiel był win-
ny, tylko, cytując odkurzone niegdyś przez Prezesa Całej Polski słowa 
poety: „inni szatani tam byli czynni”. 

JEDEN Z DRUGĄ; 

 



Tym razem nie będę twórczy. Zresztą pogoda jest, jaka jest i wiecznie 
chodzimy zasmarkani i pociągający nosem. Zima nas nie rozpieszcza a 
wahania temperatury  nie wpływają korzystnie na nasze samopoczucie. 
A jak przemarzliśmy, to co lepszego istnieje od rozgrzania się od we-
wnątrz. Przepis na Warzonkę tak naprawdę nie istnieje,  jest to stary, 
domowy napój na bazie alkoholu. Każdy robi go po swojemu lub tak jak 
nauczyła go babcia lub dziadek. Ja prezentuję przepis od kolegi z Beski-
du Sądeckiego.  

Potrzeba : 0,25 l spirytusu,  1 szklanka cukru, 1 cytryna, 2- 3 łyżki mio-
du,  cynamon, goździki. Do garnka wsypać szklankę cukru, dodać kilka 
kropel wody i postawić na małym ogniu aż się cukier roztopi. Następnie 
dodać sok z cytryny, miód, szczyptę cynamonu, goździk i dwie szklanki 
wody. Zagotować, odstawić, dolać spirytusu. Podawać ciepłe, w małych 
glinianych naczyniach. Smacznego.                    Warzonka 

PALCE LIZAĆ 

Wpisz imię i nazwisko oraz dział i wrzuć do 
skrzynki przy pokoju związkowym do 12.03.2017  

 
 
……………………………………………………………………… 

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI NR 1/2017 

WĘZEŁ GORDYJSKI 

Po nagrodę zapraszamy Leszka Bartnickiego z 

Linii Mas. 

Z TECZKI DARKA 


