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Sprawdź, które niedziele będą w tym roku wolne od handlu  

O d 1 marca zacznie obowiązywać częściowy za-

kaz handlu w niedziele. Z kolei za dwa lata wej-

dzie w życie całkowity zakaz, o który walczyła 

"Solidarność".  

Niepełny zakaz handlu w niedziele zacznie obowiązy-

wać od 1 marca 2018 r. W tym roku dwie niedziele w 

miesiącu będą wolnymi od handlu. Jednak od przy-

szłego roku zakupy będzie można zrobić już tylko w 

jedną niedzielę w miesiącu. Z kolei w 2020 r. wejdzie 

całkowity zakaz handlu. W 2018 r. z handlu zostanie 

wyłączonych 27 niedziel. Dodatkowo, w niektóre z 

nich wypadają święta, a więc dni ustawowo wolne od 

handlu. Będą to Wielkanoc (1 kwietnia), Zesłanie Du-

cha Świętego (20 maja) oraz w Święto Niepodległości 

(11 listopada). Lista wolnych od handlu niedziel w 

2018 roku:  

11 marca 

18 marca 

1 kwietnia (Wielkanoc) 

8 kwietnia 

15 kwietnia 

22 kwietnia 

13 maja 

20 maja (Zesłanie Ducha Świętego – Zielone Świątki) 

10 czerwca 

17 czerwca 

8 lipca 

15 lipca 

22 lipca 

12 sierpnia 

19 sierpnia 

9 września 

16 września 

23 września 

14 października 

21 października 

11 listopada (Święto Niepodległości) 

18 listopada 

9 grudnia 

Płaca minimalna: 2100 zł brutto  

O d 1 stycznia 2018 roku płaca minimalna w Polsce 

wynosi 2100 zł brutto. Tym samym w 2018 najniż-

sza krajowa wzrosła o 100 złotych, czyli „na rękę” 70 zł. 

W 2018 roku wzrosła również minimalna stawka godzi-

nowa. Kodeks pracy gwarantuje pracownikom otrzymy-

wanie pensji minimalnej. Wysokość wynagrodzenia mini-

malnego na kolejny rok jest podawana w Dzienniku Urzę-

dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w ter-

minie do 15 września. Od 1 stycznia 2018 roku minimalna 

płaca wyniesie ono 2100 zł brutto. Kwestie związane z 

płacą minimalną reguluje Ustawa z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Co ważne 

przepisy te odnoszą się wyłącznie do osób zatrudnionych 

na podstawie umowy o pracę. W rozporządzeniu resortu 

pracy ustalono zgodnie z pierwotnym założeniem, że naj-

niższa krajowa w 2018 roku wynosi 2100 zł brutto, czyli 

ok. 1530 zł do ręki (netto). Ustalona kwota płacy mini-

malnej stanowi ok. 47 proc. przeciętnego wynagrodzenia 

w gospodarce krajowej. To oznacza 5 proc. wzrost mini-

malnego wynagrodzenia w stosunku do ub.r. 

W ub.r. płaca minimalna brutto wynosiła 2000,00 zł netto 

1459,48  zł. 

Z początkiem roku wzrosła też minimalna stawka godzi-

nowa z 13 do 13,70 zł dla określonych umów cywilno-

prawnych zgodnie z rozporządzeniem resortu rodziny, 

pracy i polityki społecznej. 
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Przy niskim bezrobociu, przybywających miejscach pracy i wzroście płac także wzrost płacy minimalnej jest uzasadnio-

ny. Z danych GUS wynika, że ok. 1,4 mln pracowników otrzymuje wynagrodzenie w wysokości płacy minimalnej. Płaca 

minimalna obowiązuje tylko osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. To ustalone najniższe wynagrodzenie, 

jakie pracodawca musi wypłacić każdemu pracownikowi zatrudnionemu  na umowę o pracę w pełnym miesięcznym 

wymiarze czasu pracy niezależnie od posiadanych kwalifikacji, zaszeregowania osobistego, składników wynagrodzenia, 

systemu i rozkładu czasu pracy stosowanych u danego pracodawcy, jak również szczególnych właściwości i warunków 

pracy.  

W raz ze wzrostem płacy minimalnej rosną także inne świadczenia, takie jak odprawa przy zwolnieniu grupowym, 

wynosząca maksymalnie piętnastokrotność płacy minimalnej, dodatek za pracę w porze nocnej, wynagrodzenie 

za czas przestoju czy podstawa wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego. 

Wraz z podniesieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę wzrosła także minimalna stawka godzinowa dla określo-

nych umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie). Jej wysokość jest waloryzowana o wskaźnik wzrostu minimalnego wy-

nagrodzenia za pracę. Rząd ustalił, że minimalna stawka godzinowa w 2018 roku wynosi 13,7 zł brutto. Podobnie jak 

wynagrodzenie za pracę, minimalna stawka podlega szczególnej ochronie. 

Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej było podyktowane ograniczeniem zjawiska polegającego na tym, że oso-

ba zatrudniona na umowie cywilnoprawnej (umowa zlecenie) otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wyna-

grodzenia przysługującego pracującemu na etacie. 

Jeśli pracownik zarabia mniej niż 2100 zł brutto na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (pełen etat) może 

poprosić o pomoc Państwową Inspekcję Pracy. 

Pracodawca może dodać premię wyrównującą do pensji zasadniczej, tak aby suma naszego miesięcznego przychodu 

była równa poziomowi płacy minimalnej.  Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu, do tej kwoty wlicza się inne 

składniki wynagrodzenia, w tym premie lub dodatki. Do płacy minimalnej nie wlicza się dodatku za pracę w porze noc-

nej, nagrody jubileuszowej, odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub 

rentę, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. 

Pół miliona osób w Polsce pracuje na czarno 

W szarej strefie poza oficjalnym i w miarę ucywilizowa-
nym rynkiem pracy pozostaje w Polsce 500 tys. osób. 
Rocznie ZUS traci z tego powodu nawet 1,5 mld zł. Do-
tyczy to nie tylko Polaków, ale przede wszystkim pra-
cowników – gości z Ukrainy. 

Jak już wielokrotnie mówiono do ograniczenia problemu 
szarej strefy niezbędne jest kontrolowanie pracodaw-
ców składających tzw. oświadczenie o zamiarze powie-
rzenia pracy cudzoziemcowi. Przypomnijmy, że 11 
czerwca br., niemal cała Unia Europejska otworzyła się 
na obywateli Ukrainy. Bezwizowy wjazd dotyczy osób 
mających biometryczne paszporty, bez prawa do swo-
bodnego podejmowania pracy.  Z kolei ponad dwa mi-
liony Polaków, fachowców w swoich dziedzinach, pracu-
je na Zachodzie. Powód? Dużo lepsze warunki płacy i 
stabilność życiowa. Ich miejsce zajmują pracownicy ze 

Wschodu. Pracodawcy, mimo wzrostu efektywności pra-
cy, na podwyżki łatwo się nie godzą. Wolą zatrudniać tań-
szych pracowników – gości. 

Według danych za 2016 rok spośród ponad 900 tys. cu-
dzoziemców „wychwyconych” w statystykach, wykonują-
cych u nas jakieś zajęcie, tylko 178 tys. odprowadzało 
składki na ZUS. W pierwszym kwartale br. cudzoziemcy 
częściej już byli płatnikami składek. Jest tych płacących 
składki 320 tys. 88 procent cudzoziemców zza wschodniej 
granicy pracuje na „umowach śmieciowych”. 

By podjąć zajęcie zarobkowe w Polsce wystarczy tzw. 
oświadczenie woli pracodawcy. Oczywiście nie mówimy o 
procederze nielegalnych ofert, czy poboru haraczy za 
umożliwienie, czy „załatwienie roboty” w Polsce. 
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Początek roku obfitował w wiele za-

skakujących informacji oraz działań, 

które w różnym stopniu  przełożyło 

się na działanie Solidarności.  Pierw-

szy zaskoczeniem, były zapropono-

wane zmiany w magazynach. Komisja 

Zakładowa uczestniczyła w spotkaniu 

informacyjnym,  skierowanym bar-

dziej do Rady Pracowników, niż do 

związków zawodowych. Dlatego za-

dała stosowne pytanie w tej kwestii. 

Komisja Zakładowa mimo przesła-

nych materiałów nadal nie rozumie, 

w jakim celu i czemu ma służyć skła-

danie aplikacji przez magazynierów, 

na stanowiska na których pracują od 

szeregu lat. Przecież ich umiejętności, 

kwalifikacje i doświadczenie jest bar-

dzo dobrze znane nie tylko bezpo-

średnim przełożonym ale także tym 

powyżej. Jaki cel przyświecał tej akcji, 

która jest dla nas bardzo niezrozu-

miała i wątpliwa. Możemy zrozumieć 

składanie aplikacji przez pracowni-

ków z niższej grupy zaszeregowania, 

którzy przez to uzyskają awans. Nato-

miast niezrozumiałym jest składanie 

przez pracowników na stanowisko na 

którym pracują i tak naprawdę w ca-

łym zaprezentowanym systemie doj-

dzie im kilka operacji, które i tak do-

tąd wykonują.  Składanie CV jest tro-

chę zbyt szumne (zwłaszcza w sto-

sunku do pracowników z długoletnim 

stażem), wystarczyłby analiza akt 

osobowych, ewentualnie dokumen-

tów, które pracownik donie-

sie  (jakieś nowe kwalifikacje, kursy, 

wykształcenie). W naszej ocenie nale-

żałoby w przypadku pracowników 

magazynu, zamknąć temat na rozmo-

wach dokonywanych przez przełożo-

nego, który powinien znać swoich 

pracowników (zwłaszcza, że zgodnie z 

materiałem będzie on prowadził roz-

mowy "rekrutacyjne"), co do prefe-

rencji danego pracownika i posiada-

nych umiejętności. No cóż, zapewne 

to nie koniec tej sprawy, szczególnie 

dla członków NSZZ „Solidarność” w 

imieniu których będziemy wnosić o 

kontrolę w PIP.  

Taki zwykły poniedziałek 6 lutego, ale 

troszkę się działo. Garść nowych plo-

tek i domysłów. Najważniejsze z dzi-

siejszego dnia to spotkanie Komisji 

Socjalnej. Powolutku przyzwyczajamy 

się do nowego regulaminu, ale to co 

ważne, to robocze podejście do preli-

minarza i rozliczenie zeszłorocznych 

wydatków socjalnych. O postępach w 

pracach dotyczących preliminarza 

będziemy informować w miarę po-

stępu prac. Następne spotkanie doty-

czące preliminarza 16.02.2018.  

Będzie się działo i to dużo. Dnia 

07.02. odbyło się pierwsze spotkanie 

dotyczące negocjacji płacowych. 

Szkoda że tą wiadomość będą czytać 

wszyscy, bo nie do  nich jest skiero-

wana. Skoro to związki negocjują, to 

przekazują to członkom związku.  

Reszcie jest to obojętne czy dostaną 

podwyżkę czy nie. Brzmi to brutalne 

ale taka jest rzeczywistość. A więc 

kochani członkowie związku, odbyło 

się pierwsze spotkanie. Pracodawca 

zaprezentował wskaźniki  dotyczące 

inflacji, makroekonomiczne oraz po-

zycji naszej firmy w rynku . Podczas  

pierwszego spotkania, potwierdzone 

zostało, kogo podwyżka będzie doty-

czyć, a kto zostanie wyłączony z pro-

cesu.  Przedstawiciele NSZZ 

„Solidarność” nie zgodzili się i zapro-

testowali w imieniu pracowników 

magazynów, na pominiecie ich w 

procesie podwyżkowym. Mimo że 

podpisywali porozumienia z praco-

dawcą, związek NSZZ „Solidarność” 

nie zgadza się na tego typu ruchy i 

działania wobec pracowników. Szcze-

gólnie dotyczy to tych, którym w wy-

niku zmiany zmniejszono kategorie 

zaszeregowania lub nic się naprawdę 

nie zmieniło. Uzgodnienie kogo doty-

czyć będzie wzrost wynagrodzenia, a 

kto zostanie pominięty, uzależnione 

jest od negocjacji pomiędzy strona-

mi, a nie decyzji działu HR, chyba że 

strony nie dojdą do porozumienia, 

jak było to w roku ubiegłym.   Inną 

sprawą którą poruszyli członkowie 

NSZZ „Solidarność” była sprawa oce-

ny pracowników produkcyjnych , któ-

ra  w dalszym ciągu nie jest akcepto-

wana przez nasz związek, a zatem nie 

powinna wpływać na wysokość lub 

możliwość otrzymania podwyżki wy-

nagrodzenia.                           KZ nr 311 
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T 
ak jak pisałem w poprzedniej 

części, parcelacja terenów 

praskich doprowadziła do 

podziału Pragi na Biskupią i Magnac-

ką. Kamionek, który w późniejszych 

latach stał się częścią Pragi, znalazł 

się w części biskupiej, co nie prze-

szkodziło jednak w dalszym jej go 

rozwoju. Właściciele obu części, każ-

dy z osobna i na swój sposób, dbali o 

należące do nich włości. Szybki roz-

wój i proces urbanizacyjny pozwolił 

by w Kamion zainwestował pro-

boszcz Stanisław Skarszewski, który 

założył miasteczko nazwane od jego 

nazwiska Skarszewem, co z czasem 

zamieniono na Skaryszew. Szybki 

rozrost jurydyki skaryszewskiej spra-

wił, że status miejski uzyskała ona 

wcześniej od Pragi, bo w roku 1641. 

Jeśli pominąć częste powodzie, po-

ważniejsze straty Kamionowi zadał 

dopiero „potop” szwedzki, zwłaszcza 

zaś trzydniowa bitwa, jaką w 1656 

roku stoczyły tu z wojskami polskimi 

połączone siły szwedzkie i branden-

burskie. W trzecim dniu bitwy spalo-

na został Skaryszew oraz Kamion. 

Istotne znaczenie dla dziejów Pragi,  

Skaryszewa oraz Kamiona, podobnie 

zresztą jak i całej Warszawy, miało 

usypanie wokół miasta wałów, zwa-

nych – od nazwiska inicjatora – oko-

pami marszałka Lubomirskiego. Przy-

czyną ich usypania była potrzeba 

wzmocnienia kontroli policyjno-

sanitarnej w obawie przed dżumą 

grasującą w Polsce na jesieni 1770 

roku. Ostateczną konsolidację pra-

wobrzeżnych miasteczek ze stolicą 

przyniosła ustawa o miastach, 

uchwalona przez Sejm Czteroletni w 

1791 roku i znosząca wszelkie jurydy-

ki. Obszar zakreślony okopami Lubo-

mirskiego włączono w obręb Warsza-

wy, tworząc tzw. VII cyrkuł praski.  

Po oddaniu do użytku kolei obwodo-

wej (1875), wiążącej magistrale kole-

jowe po obu stronach Wisły w jeden 

węzeł, pozwoliły na rozbudowę bocz-

nic kolejowych  Kamionka i Szmulo-

wizny. Szybkie urbanizowanie się 

tych osad doprowadziło w 1889 roku 

do formalnego włączenia ich w obręb 

dzielnicy. Jednak na tych terenach 

dominowała prymitywna zabudowa 

drewniano-parterowa. Brak było bru-

ków, instalacji wodno - kanalizacyj-

nych, nie mówiąc już o wprowadza-

nym dopiero na szeroką skalę oświe-

tleniu elektrycznym. 

Kawałek planu Warszawy z 1876 ro-

ku z zaznaczoną na żółto ulicą Woło-

wą, (obecnie ul. Zamoyskiego i część 

ul. Targowej). Na dole po lewej stro-

nie na czerwono zaznaczone są ro-

gatki praskie, Widoczny jest także 

dworzec Terespolski (obecnie War-

szawa Wschodnia). Zarys granic War-

szawy i Pragi  uwidoczniony jest 

ciemniejszym kolorem brązowym. 
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O statnio na pewnym spotkaniu poznałam grupę mło-

dych ludzi. Żartowali sobie, że na stole jest produkt 

innej marki niż ta, dla której pracują. Powiem  szczerze. 

Takie teksty coraz bardziej mnie irytują. Świadczą one o 

dużym stopniu wyprania mózgu. Korporacja wysysa z pra-

cownika, ile tylko może. Lubi też nam wmawiać. Jesteśmy 

najwspanialsi, najlepsi i takie inne naj. Czy nie macie wra-

żenia że to jedno wielkie kłamstwo. Mało kto w to wierzy. 

Zawsze dziwi mnie to, że w dalszym ciągu ktoś to pompu-

je w ludzi. Podejrzewam że, nawet szefowie, którzy to 

głoszą, do końca w to nie wierzą. Więc stosuje się rozmai-

te metody wpływania na pracowników w celu wymusza-

nia ich lojalności. Często są to metody, obniżające poczu-

cie własnej wartości. Pozbawianie godności ludzi polega 

na skłanianiu ich do zachowań, których w normalnych 

warunkach by nie podjęli, na które by się nie zgodzili. 

Pierwszym sygnałem jest wrzeszczenie na podwładnych, 

wymuszanie nadgodzin bez zająknięcia o dodatkowym 

wynagrodzeniu, czy nawet zwyczajnej, ludzkiej prośby. 

Czy oznacza że korporacja to samo zło? To, czego na co 

dzień często się nie docenia, to benefity, które w prawie 

każdej korporacji są standardem. Prywatna opieka me-

dyczna, karta Multisport czy karta lunchowa. Czy jednak 

benefity zastąpią wszystko?  

K westią, o której trzeba pamiętać pracując w korpo, 

to niepewność. Niepewność jutra, bo jesteś sam. 

Przerażające jest też, ile jest osób, które nie wiedzą co 

robią na danym stanowisku. Nawet nie wiadomo, jak taki 

człowiek dostał tę pracę. Czy ta osoba ma „plecy”, czy jest 

na tym stanowisku przez przypadek. A już pracować z ta-

ką osobą, to jest dopiero koszmar. Jest najczęściej nie-

kompetentna. Najgorzej jeżeli ma wyższe stanowisko od 

naszego, to może nam bardzo zaszkodzić. Jeżeli zaś pra-

cuje z nami, to jej błędy mogą iść na nasze konto. Bo tak 

naprawdę to w korporacjach, jest dużo działań pozor-

nych. Najczęściej to wielogodzinne narady, które mogłyby 

trwać kilka minut.  Jest dużo marnotrawienia czasu. Z dru-

giej strony istnieje zasada, aby czerpać garściami z firmy.  

Więc co jest tym punktem zapalnym? Częste nadgodziny? 

Ogromna presja ze strony szefa? Wyścig szczurów? Ogra-

niczanie kreatywności przez globalne wytyczne? Nie ma 

rzeczy idealnych, zawsze jest ta mniej lubiana strona me-

dalu. Wszystko zależy od firmy i ludzi. Dawniej ten, kto 

zaczynał pracę w wielkiej, międzynarodowej firmie trak-

towany był przez innych jak wybraniec. „Chwycił Pana 

Boga za nogi, skubany” – mówili pod nosem.   Jednak roz-

mawiając z ludźmi wielu z nich przyznaje, że odchodząc z 

korporacji, rozpoczynają drugie życie. Obserwując pewne 

sytuacje odcinamy się od niej, dodając, "ja nie z takich". 

Później orientujemy się, że szef właśnie wymusił na nas 

coś podobnego.  Że jednak jesteśmy "z takich".  

J ak to kształtuje relacje w firmie? Takie zachowania są 

jak przewracające się domino. Jeśli robił to dyrektor, 

będzie robił i szef, lider, majster a potem pracownicy mię-

dzy sobą. Kojarzy się to tylko z jednym, że zachęta jest 

oparte na zastraszeniu. Szybko uczymy się unikać bata, 

ale to nie wnosi niczego pozytywnego.  To są już zacho-

wania na skraju mobbingu, który najczęściej kojarzony 

jest z korpo. Jego ofiara zaczyna pytać sama siebie, czy 

rzeczywiście jest coś z nią nie tak. To oczywiście nie ko-

niec, bo mobbing ma też wpływ na otoczenie społeczne. 

Mówi się, że "jakby siedział cicho, to nic by się nie działo". 

Fakty często przeinacza się na korzyść mobbera. Dlaczego 

ludzie się na to zgadzają? Na upokarzanie?  Zapewne  

chodzi o nacisk ekonomiczny lub strach, że nie będzie już 

porównywalnej pracy, zarobków, prestiżu. Albo, że nie 

będzie się miało z czego żyć. Dla młodych ludzi decydują-

cym kryterium jest często kredyt – jeśli odejdę z pracy, 

nie będę mógł go spłacać. To życie od weekendu do 

weekendu. Więc jeśli budzisz się w poniedziałek i nie 

chcesz iść do pracy, to sygnał, że trzeba coś zmienić. Jeżeli 

więc w niedzielę koło południa zaczyna cię boleć głowa, 

jest to bezsprzeczny sygnał, że ta praca cię męczy, nudzi i 

wypala.  Kończąc zadam tylko jedno pytanie, na które 

sami sobie od powiedźcie. Czy jesteśmy firmą o własnym 

charakterze i możliwościami , czy zwykłym korpo?                                                                                                                                                     
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"Rok wyborczy jest rokiem podsumowania".  

N a początku Bogdan Kubiak, zastępca przewodniczą-
cego KK odpowiedzialny za struktury branżowe, 

przywitał licznie przybyłych gości. Następnie związkowcy 
wysłuchali informacji na temat działalności Związku w 
minionym roku. 

- To był dla nas trudny rok - rozpoczął przewodniczący KK 
Piotr Duda -  Ale i bardzo owocny. Choć ten rok jest ro-
kiem wyborczym, więc i czasem podsumowania, to dla 
mnie jako przewodniczącego Komisji Krajowej podsumo-
wanie jest co roku. I muszę z radością podkreślić, że jest 
to od wielu lat pierwszy rok, kiedy mogę powiedzieć, że 
uchwała programowa Związku przyjęta na Krajowym 
Zjeździe  Delegatów w Bielsku- Białej została zrealizowa-
na niemal w całości. W poprzednich latach 2010-2015 nie 
było żadnych przełomów, ale pracowaliśmy dalej - konty-
nuował szef Związku - l jak widać zasialiśmy ziarno. To z 
naszych działań obecnie rządzący wyciągnęli wnioski i 
wpisali nasze postulatu w swoje programy wyborcze. I to 
im dało wygraną w wyborach parlamentarnych. A dzięki 
umowie programowej podpisanej przed wyborami z 
"Solidarnością", Andrzej Duda zapewnił sobie zwycięstwo 
w wyborach prezydenckich. Ci ludzie zrozumieli, co jest 
ważne dla pracowników w całym kraju - wyjaśnił lider 
NSZZ. 
W swoim wystąpieniu Duda poświęcił sporo miejsca dia-
logowi społecznemu. Zauważył, że choć rok 2017 był do-
brym rokiem, to jednak dialog społeczny zaczął kuleć. Za 
ten stan rzeczy odpowiedzialna jest Henryka Bochniarz, 
która jako szefowa Rady Dialogu Społecznego "pakowała 
RDS w konflikty na poziomie Sejmu i Senatu". Jako przy-
kład podał konflikt w sprawie reformy sądownictwa. 
"Solidarność" była przeciwna wikłaniu się w sprawę, jed-
nak partnerzy chcieli koniecznie występować w roli me-
diatora, choć rada nie ma takich kompetencji. Obecnie 
przewodniczącą RDS została minister Rafalska, z którą 
szef Związku wiąże duże nadzieje. Jak podkreślał, mini-
ster Rodziny jest osobą, która docenia wagę dialogu spo-
łecznego. Dialog społeczny na poziomie województw 
również odgrywa coraz ważniejsza rolę. Dzięki 
"Solidarności" zostały poprawione przepisy dotyczące 
finansowania WRDS. Szef KK zreferował też stan prac nad 

nowelizacją ustawy o RDS, ponieważ Związek czyni jak 
największe starania aby utrzymać niezależność rady od 
rządzących. 
Nie było jeszcze w historii sytuacji, aby premier w swoim 
expose mówił o konieczności dialogu społecznego, tak jak 
ostatnio premier Morawiecki. Dla szefa Związku to bar-
dzo dobry, ważny sygnał. Tym bardziej, że w przypadku 
tak ważnej ustawy jak o składkach zusowskich, konsulta-
cje społeczne nie odbyły się w ogóle.  Duda przypomniał, 
że posłowie pochodzący z "Solidarności" głosowali zgod-
nie z linią partii PiS, nie biorąc w ogóle pod uwagę sprze-
ciwu Związku. Na szczęście po spotkaniu szefa "S" z Pre-
zydentem RP,  ustawa trafiła do Trybunału Konstytucyj-
nego.  - Gdyby nie pan prezydent, byłoby o wiele gorzej - 
podkreślał Duda - Jestem  bardzo zawiedziony postawą 
naszych posłów, byłych działaczy związkowych, którzy 
zapomnieli skąd pochodzą  głosowali jak wytrawni działa-
cze partii. To w opinii Piotra Dudy jest działanie niedo-
puszczalne. Wyraził jednak nadzieję, że jest to ostatni 
zgrzyt w relacjach z posłami. 
  
Sporą część wystąpienia zajęły informacje na temat dzia-
łań i spotkań z szefami kolejnych resortów. Przewodni-
czący KK zwrócił uwagę, że są ministrowie, którzy nie 
chcą rozmawiać i wobec których należy stosować różne 
inne naciski. Ponieważ sytuacja w branżówce się nie 
zmienia, a zarobki są zamrożone od wielu lat, tylko sta-
nowcza i silna akcja Związku może przyczynić się do suk-
cesu. Czasami nie da się inaczej protestować, niż na ulicy. 
Rząd bazuje na tym, że "rozgrywa" budżetówkę. Trzeba 
akcji na ulicy, wskazał lider Związku. 
  
Przewodniczący NSZZ omówił najważniejsze priorytety 
dla Związku w nadchodzącym roku. Jest to między innymi 
rozwój układów zbiorowych pracy. W tej chwili branżo-
wych układów właściwie nie ma. - Chcemy iść w tym kie-
runku, aby państwo stymulowało rozwój uzp - wyja-
śnił.  "Solidarność' razem z Ministerstwem Rozwoju oraz 
Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przy-
gotowuje się do prac nad przepisami, które będą obligo-
wały pracodawców do wprowadzania układów w fir-
mach. W listopadowym referendum  
  
Kolejnym priorytetem wyznaczonym na 2018 rok jest 
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wolność związkowa. Państwo nie radzi sobie z art.12 
Konstytucji RP, w którym mowa jest o wolności do zrze-
szania się w związki zawodowe. Gwarantem tego zapisu 
jest państwo. Rzeczywistość jednak wygląda inaczej, bez-
prawne wyrzucanie działaczy związkowych z pracy nie 
jest działaniem odosobnionym. Związek przygotowuje w 
lutym konferencję na ten temat, wcześniej jednak lider 
NSZZ spotka się z ministrem sprawiedliwości, żeby poroz-
mawiać o problemie i możliwościach jego rozwiązania.  
  
Ponieważ nie udało się doprowadzić do możliwości wli-
czania okresu składkowego do emerytury i nie nastąpił 
żaden przełom w rozmowach na ten temat, Związek za-
powiada powrót do prac nad emeryturami pomostowy-
mi. W ocenie Dudy jest to o wiele bardziej realne, trzeba 
więc podjąć starania, żeby wrócić do prac nad tym tema-
tem.  
  
Kolejna bardzo ważna sprawa to wprowadzenie zmian w 
funkcjonowaniu Państwowej Inspekcji Pracy. Chodzi o 
zwiększenie możliwości działania dla inspektorów PIP, 
zwiększenie kompetencji. Związek sprzeciwia się również 
próbom oderwania PIP od Sejmu. Rządzący się zmieniają, 
priorytety się zmieniają. Obecna sytuacja, kiedy PIP znaj-
duje się przy Sejmie i odpowiada przed Radą Ochrony 
Pracy jest zdaniem szefa KK najlepszym rozwiązaniem z 
możliwych.  
  
Bł. ks. Jerzy Popiełuszko jest patronem NSZZ 
"Solidarność". Przewodniczący KK przypomniał, że co-
roczna Pielgrzymka Ludzi Pracy, organizowana od lat w 3 
niedzielę września jest wypełnieniem testamentu ks. Je-
rzego. Przewodniczący KK namawiał uczestników spotka-
nia do jeszcze liczniejszego udziału w tym wydarzeniu, 
tak aby wszyscy razem mogli się modlić na Jasnej Górze 
w intencji ludzi pracy w Polsce. 
  
Dalszą część spotkania zajęła dyskusja przedstawicieli 
struktur branżowych na temat aktualnych problemów. 
  
 Spotkanie opłatkowe struktur branżowych ma już ponad 
dwudziestodwuletnią tradycję. Co roku przygotowuje je 
Dział Branżowo-Konsultacyjny KK. 
  
hd   

Chcemy wolnych niedziel dla 
kolejnych grup zawodowych 

2 2.01 w "DGP" ukazał się wywiad z przewodniczącym 
NSZZ „Solidarność” Piotrem Dudą.                  

"Chcemy, aby kolejne grupy zawodowe nie musiały pra-
cować w niedzielę" - mówił szef Związku.                        
Zapowiedział, że Solidarność będzie zabiegać aby w fir-
mie, w której działają reprezentatywne związki, obowiąz-
kowe było zawarcie układu zbiorowego pracy.              
Przeprowadzimy przegląd przepisów kodeksu pracy doty-
czących pracy w niedziele i święta. Obecnie są one nadu-
żywane (...)                                                                            
Chodzi o to, aby w niedziele swoje obowiązki wykonywa-
ły jedynie osoby, których praca jest niezbędna - stwierdził 
Piotr Duda.                                                                                
W jego opinii pod pretekstem użyteczności społecznej 
zleca się prace w niedzielę i święta, choć w wielu przy-
padkach nie jest to konieczne. Zapowiedział analizę obec-
nych wyjątków od generalnego zakazu pracy w niedzielę i 
święta. 
Dziś wielu pracodawców uważa, że jeśli np. w okresie 
letnim albo przed świętami wzrasta zapotrzebowanie na 
jego usługi lub produkty, to w tym okresie ma on prawo 
zobowiązywać do pracy w niedziele - mówił.                       
Dodał, że firmy, które nie świadczą usług naprawdę nie-
zbędnych, powinny mieć do tego prawo jedynie w wyjąt-
kowych sytuacjach. 
 Chcemy, aby przepisy były skonstruowane w ten sposób, 
że w razie kontroli Państwowa Inspekcja Pracy nie będzie 
miała wątpliwości co do tego, że dana firma obchodzi 
ustawowe ograniczenia - podkreślał Piotr Duda.             
Podjął również temat branżowych układów zbiorowych. 
Zapowiedział inicjowanie zmian nie tylko w sprawie wol-
nych niedziel, ale także dotyczące upowszechnienia ukła-
dów zbiorowych pracy. Przypomniał, że skoro ma po-
wstać konstytucja dla biznesu, to "Solidarność" domaga 
się konstytucji dla pracowników.  
 Nie jest nią kodeks pracy, lecz zakładowe lub branżowe 
układy zbiorowe. Przedstawimy rządowi nasze propozy-
cje zmian w tym zakresie - podsumował Piotr Duda. 
 
źródło: radiomaryja.pl, Dziennik Gazeta Prawna  
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Co przyniósł rok 2017, co przyniesie 2018? 

Rok 2017 i plany na rok 2018 omawia Dariusz Skorek, przewodniczący Komisji Zakładowej nr 311 NSZZ „Solidarność” 
w Lotte Wedel i przewodniczący Krajowej Sekcji Przemysłu Cukierniczego, Młynarskiego i Piekarniczego. 

– Co  jest największym sukcesem „Solidarności” w mijającym roku? 
– Dla naszej organizacji związkowej każdy rok jest trudny. Kiedy rządziła koalicja PO-PSL to  w zakładach, praca związ-
kowa nie była czymś lekkim i przyjemnym. Co nie oznacza, że teraz jest o wiele lżej lub ciekawiej. Zawsze ktoś próbuje 
postawić nas do konta. Muszę przypomnieć, że do tej pory nie liczyły się nasze protesty, nie rozważano i nie brano pod 
uwagę naszych propozycji oraz uwag. Dotyczy to w szczególności sytuacji na rynku pracy i wynagrodzeń. W 2017 roku 
wiele spraw pracowniczych nie udało się wynegocjować. To nie z przyczyny związku zawodowego powstały takie zale-
głości. Dlatego trudno mówić o jakimkolwiek sukcesie. Chyba tylko to, że pod sam koniec 2017 roku udało się stworzyć 
i podpisać nowy Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. To jest niewątpliwie sukces obydwu stron 
warty zauważenia i mam nadzieję, że w końcu docenienia przez wszystkich pracowników.  

- Jak zatem wyglądały prace i dialog społeczny?                                                                                                                               
– W pierwszym okresie roku, bardzo sprawnie. Jednak  problemem było to, że zarządzający szukali obejścia obowiązku 
konsultacji lub uzgodnień. Kilka istotnych zagadnień oraz dokumentów było bardzo długo procedowanych i nie dokoń-
czonych. Prawie każdy problem zgłaszany przez „Solidarność”, był bagatelizowany. Nie sprzyja to budowaniu wzajem-
nych relacji.  Komisja Zakładowa zaczęła zauważać ten bezsporny fakt, dlatego skierowała konkretne stanowisko do 
Zarządu w tej kwestii. Nie jest pocieszającym, że jako przewodniczący Rady Sekcji z takimi samymi problemami spoty-
kam się w całej naszej branży.  Śmiało mogę powiedzieć i zaakcentować. Pracodawcy dalecy są od tego, aby podjąć 
dialog w ramach powołanej przez rząd Komisji Dialogu Społecznego i szukania rozwiązań branżowych, a co za tym idzie 
społecznych i socjalnych. To niezbyt pocieszające dla programów pracowniczych i rozwiązań socjalnych. A u nas, no 
cóż. Także trudno mówić o dialogu, raczej o pozoranctwie. Przykładem są ostatnie poczynania  związane z pralinami 
czy magazynami. Pora zrzucić łuski z oczu pracowników i twardo powiedzieć. Chyba tego dość. Ale to pracownicy mu-
szą się wypowiedzieć, a związek i rada pracowników, daje im tą szansę.  

– W zakładzie pojawiło się wiele nowych inwestycji, a przez to nowych wyzwań. Jak na razie nikt nie został powoła-
ny na stanowisko Dyrektora Personalnego. Czy pomimo tego wierzysz, że uda się rozwiązać sprawy pracownicze ? 
– Całe życie związkowe polega na dawaniu komuś kredytu zaufania. „Po owocach ich poznacie” czyli efektach pracy i 
działań. Zapowiedzi były obiecujące, szczególnie gdy pod koniec roku odbyło się  bezpośrednie spotkanie przedstawi-
cieli „Solidarności” z polskim Zarządem. Właśnie w sprawie kredytu zaufania.  My bardzo chcemy dialogu i porozumie-
nia, co przez ostatnie lata niejednokrotnie udowadnialiśmy. Ale kredyt zaufania dla niektórych z naszej strony wygasł. 
O tym mówiliśmy i podkreśliliśmy podczas tego spotkania. Nie da się tylko brać i wymagać, nie dając nic w zamian. Ry-
nek pracownika staje się coraz bardziej wymagający, dlatego potrzebnych jest kilka  zmian, aby pracowników do tej 
firmy na kilka lat spróbować przywiązać. Dobrych i lojalnych pracowników, czego nie chcą widzieć przełożeni.  

- Być może to słowa na wyrost i to twój światopogląd zaczernia ten obraz?                                                                                
- Myślę że nie i właśnie dlatego potrzebna jest zmiana. Bo sytuacja z którą żyliśmy kilkanaście lat w tym zakładzie już 
się nie powtórzy. Nie znajdzie się już osób, które żyją ideą i patosem tego zakładu. Pracownik który przepracował 20-30 
lat w tym zakładzie, jest niestety coraz bardziej niedoceniany. Młodzież która weszła na rynek, już takiego przywiązania 
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nie czuje. Tylko szkoda że zarządzający tego nie dostrzegają. Z premedytacją wykorzystują słabość pracowników, któ-
rym bardzo trudno jest się rozstać z firmą, która niejednokrotnie jest ich pierwszym miejscem pracy. Kierownictwo 
niestety to wykorzystuje i na tych uczuciach buduje swój kapitał. To nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek etyką lub przy-
zwoitością.  To jest gra, taka gra na przetrwanie. Przykłady  można by  mnożyć w nieskończoność, choćby ostatnia spra-
wa sezamek.  Wykorzystanie pracowników i brak obsady stanowisk, jest przykładem w jaki sposób to się odbywa. 

- Przyszłość nie jest zatem wcale różowa. Jakie problemy w takim razie Solidarność widzi?                                                               
- Niestety przyszłość to automatyzacja i robotyzacja. To niezbyt pocieszające dla wielu z naszych pracowników. Ale to 
także pułapka dla pracodawcy. Pozbycie się z tego powodu pracowników z długoletnim stażem, doświadczeniem i lo-
jalnością wobec firmy, może skutkować  nieodwracalnymi zmianami. To niezbyt pocieszające dla wielu z naszych pra-
cowników. Wiadomym jest, że nikt nie zwiększy zatrudnienia w związku z oczekiwanymi inwestycjami w robotyzację. 
To takie łatwe do odczytania. Jednak duża grupa pracowników tego nie dostrzega i brnie w dziwną stronę. Jak ćma do 
światła świecy lub mucha dającą złapać się na lep. Jak będzie wyglądał wówczas status pracownika? To są bolące wy-
zwania. To są bardzo poważne wyzwania. Jednak jako Związek musimy nadążać za zmianami, które dotyczą pracowni-
ka, a które nieuchronnie następują.   

- Czy jest na to jakieś panaceum, co Solidarność jest w stanie zrobić?                                                                                          
- Mamy za zadanie przyciągnąć do działalności związkowej coraz więcej młodych ludzi, aby w przyszłości przejęli od nas 
odpowiedzialność za zakład i za związek oraz zapewnić mu ciągłość. Nie może obowiązywać zasada, że nie ma ludzi 
niezastąpionych, a po nas choćby potop. Wielu z przełożonych zapomina o tym, że  związek nie jest wylęgarnią plotek.  
Jest strukturą, która im także jest pomocna w normalnym funkcjonowaniu. Problemy zgłaszane do związku zawodowe-
go, prawie nigdy nie pojawiają się podczas ogólnych spotkań czy zebrań. Dlaczego? Bo mamy zawsze bezpośrednie 
spotkania, a sami pracownicy (poza nielicznymi  wyjątkami) są za bardzo zastraszeni, aby takie pytania zadać. I jeżeli 
mamy na forum publicznym urządzić szopkę, to na pewno już bez żadnego zahamowania urządzimy. Bo to związek 
zawodowy do tej pory był strażnikiem i głosem, który sygnalizował potrzeby pracowników, każdego szczebla zatrudnie-
nia w zakładzie. Gdyby tak nie było, to ponad połowa ludzi na różnym poziomie zatrudnienia, już by tu nie pracowała. 
Być może nie byłoby naszego zakładu w Warszawie. Solidarność już dwukrotnie broniła, aby nie przeniesiono produkcji 
do innej lokalizacji.   

- Czy to nie jest zbytnie popadanie w samo zachwyt nad potrzebą istnienia związku?                                                           
- Trudno mi na to odpowiedzieć z perspektywy przewodniczącego. Zasadnym jest to, że jako osoba pełniąca tą funkcję 
nie tylko muszę, ale i wierzę w potrzebę istnienia związków zawodowych. Dlatego trudno mi zrozumieć nienawiść wo-
bec związkowców.  Gdyby nie wybuch społeczny i rola związku Solidarność w zmianach po 1989 roku, wielu z tych opo-
nentów nie miałoby szansy na rozwój, wykształcenie lub zatrudnienie na takich warunkach jak teraz mają.  Rolą Soli-
darności jest o tym przypominać i o tym mówić. Przecież wielu z nich ma także przeszłość związkową i to właśnie w 
Solidarności. Dlatego młodzi i nowi pracownicy muszą zostać przekonani i zarażeni ideą związków zawodowych, które 
stoją po ich stronie i ich reprezentują. Wtedy nawet składka związkowa którą trzeba wnosić, zwróci się z nawiązką. 
Zwróci się poprzez programy bonusowe, wzrost wynagrodzenia oraz inne rozwiązania, które tylko reprezentanci pra-
cowników są w stanie wynegocjować i wprowadzić w zakładzie. Jednym z takich rozwiązań, który pojawił się w planach 
jest to, że przedsiębiorcy, będąc członkami jakichś organizacji, mogą koszty udziału w nich odliczać od podatku. Pracu-
jemy jako cała Solidarność nad tym, aby również związkowcy mogli odliczać wysokość płaconych składek od podatku. 

- Zabrzmiało to wszystko bardzo górnolotnie. Czy aby nie za gorzkie sformułowania?                                                                       
- Nie taki był cel, ale być może to tak zabrzmiało.  Wyzwaniem związku, a szczególnie nowej komisji zakładowej będzie 
zadbanie o tych najsłabszych, czyli pracowników produkcyjnych. Być może dołączy do tego grupa przedstawicieli han-
dlowych, kto wie…  Mam nadzieję, że właściciele zrozumieją, że to co od wielu lat wyróżniało tę firmę, związane było z 
ludźmi którzy na najniższych szczeblach, budowali jej wartość. Teraz się to niszczy. Powstała najzwyklejsza korporacja, 
bez jakichkolwiek wartości, poddana wyścigowi szczurów. Mnie sumienie nie pozwala na to, abym to przemilczał i o 
tym głośno nie mówił i pisał. Przez 33 lata pracy w Wedlu ,pokochałem ten zakład, którego wartości są teraz niszczone. 
Nigdy nie wystąpiłem przeciw firmie i nie wystąpię, ale zawsze będę potępiał niezrozumiałe zarządzanie, niszczenie jej 



  

www.solidarnosc311.pl                                                                                                                                             infos@solidarnosc311.pl 

symbolicznej wartość.  Oczywiście przez jakiś krótki czas daliśmy się jako związek wodzić za nos. Bo trudna sytuacja 
firmy, bo trzeba zacisnąć pasa. Bzdura. To nam zaciśnięto pasa i pracownikom produkcyjnym, aż oczy wyszły na 
wierzch. Dodatkowo starano się zdyskredytować Solidarność, co jest nadal czynione przez niektórych. Ale Solidarność 
to ludzie, to bardzo oddani pracownicy.  Być może niejednokrotnie wystraszeni, ale wytrwali i oczekujący działań. I 
takie działania pora przyszła poczynić. Nie z powodu że w Polsce rządzi taka, a nie inna frakcja polityczna. Związek jest 
apolityczny i bardzo mocno to podkreśla i udowadnia. Nadeszła zmiana pokoleniowa i pora zarazić młodych ideą 
związku Solidarność. Bo wróciła na ten symbol i jego znaczenie moda. Związki zawodowe dzięki  otwartości, mądremu 
przywództwu i nie zrozumiałym działaniom Platformy, stały się cool.  Bo Solidarność nie odmawia pomocy, mimo 
skromnych zasobów. Potrafimy wyciągnąć dłoń, wesprzeć potrzebujące osoby oraz akcje charytatywne. To taka niewy-
mierzalna wartość ludzi tworzących Solidarność, którzy potrafią się bawić, ale i  bardzo ciężko pracować. 

- Jakie zadania stawiasz sobie wobec tego na 2018 rok?                                                                                                               
- Pierwszym zadaniem, którego nie da się ominąć, to doprowadzenie do wyboru nowej Komisji Zakładowej. Cztery lata 
działalności  właśnie się kończą.  Trudno na dzisiaj powiedzieć, jak będzie wyglądał skład, kto będzie przewodniczącym.  
W związku nikogo się nie mianuje. Tutaj istnieją zasady demokracji. Jak zdobędzie się poparcie delegatów, to masz 
szansę na ciężką i  niewdzięczną pracę na rzecz pracowników. Podkreślam, niewdzięczną pracę, bo na  cokolwiek nie 
więcej nie można liczyć. Gdy objąłem stanowisko przewodniczącego w 2005 roku, nie sadziłem że okupię to tak wiel-
kim stresem, a co za tym idzie własnym zdrowiem.  Trudno było pozbyć się także porównywania mnie z Andrzejem 
Kamińskim.  Zdaję sobie sprawę że potrafię coś „chlapnąć”, czym zdenerwuję członków związku lub kierownictwo. Ale, 
to takie stanowisko, które wymaga podejmowania decyzji w sekundę lub na już, w tym momencie. Dlatego napięcie 
związane z rozmowami, z działaniem, potrafi się przełożyć na rzeczywistość.   

- Wspominałeś kiedyś o odejściu, o awansie  w strukturze związku, co z tymi planami?                                                             
- To prawda, mówiłem że pora odejść, przejść wyżej w strukturze branżowej. I zapadły takie decyzje i taka potrzeba. 
Potrzeba nadal istnieje, ale chyba ja się trochę zmieniłem. Jestem bardziej wybuchowy i impulsywny, a zarazem co 
podkreślają ci co pracują ze mną w sekcji, potrafię i chcę słuchać. Być może brakuje mi charyzmy Andrzeja Kamińskie-
go, ale wykorzystuję dar wysłuchania wszystkich i podzielenia się swoim doświadczeniem. Może zabrzmi to nieskrom-
nie, ale z zahukanego chłopaczka odchodzącego z linii czekolady twardej, udało mi się przełamać jakąś wewnętrzną 
barierę i osiągnąć więcej niż się spodziewałem. Nieskromnie mogę powiedzieć że uczeń przerósł mistrza, do którego 
mimo upływu lat mam wielki szacunek. Oprócz tego, że jeszcze jestem przewodniczącym w zakładzie, to powierzono 
mi funkcję przewodniczącego sekcji oraz pełnię funkcję zastępcy przewodniczącego całej branży spożywczej w Solidar-
ności.  Jestem także jednym z członków Krajowej Komisji Wyborczej NSZZ „Solidarność”. To wcale nie mało, patrząc na  
nie za długi okres. Szczególnie gdy w Solidarności, na wszystkie stanowiska, uzyskuje się promocję poprzez głosowanie. 
Nikogo się nie mianuje, dlatego to jest bardzo wartościowe, że zdobyłem zaufanie osób i przewodniczących z dużo 
większym stażem i doświadczeniem w pracy społecznej. Tak, jak by ktoś się pytał, to  wszystkie te funkcje wykonuje się 
społecznie, bez jakiegokolwiek wynagrodzenia. Jedynym płatnikiem dla mnie jest nasz zakład i stanowisko w IV kate-
gorii zaszeregowania, prowadzącego proces.  Ale nie osiągnąłbym tego bez wsparcia ludzi Solidarności z naszego zakła-
du. Jestem im naprawdę wdzięczny za pomoc oraz za utwierdzenie mnie, że jeszcze nie pora abym z tego zakładu od-
szedł na inne stanowisko.  

- Rozumiem że  w zbliżających się wyborach, będziesz startował na stanowisko przewodniczącego?                                                                                 
- Jak ktoś już zauważył, nie staram się o mandat delegata.  

- To bardzo wymijająca odpowiedź?                                                                                                                                                    
- Wiem, ale jeżeli podejmę tą decyzję, to wystartuję z listy poparcia. Oczywiście jeżeli znajdą się delegaci, którzy poprą 
moją kandydaturę na zebraniu wyborczym na to stanowisko.  

- Co zatem będzie wyzwaniem dla nowej Komisji Zakładowej?                                                                                                      
- Nie będę wyważał otwartych drzwi i mogę śmiało powiedzieć że powinna oprzeć się na  się na tym, co w ostatnim 
okresie jako odchodząca Komisja, wyznaczyliśmy sobie jako kierunek.  Wyzwania które określiła sobie Komisja Zakła-
dowa na 2018 rok, to bardzo szerokie zagadnienie. Należy pamiętać o tym, że w kwestiach zbiorowych reprezentuje-
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my wszystkich pracowników, od najniższej kategorii, aż po kierownictwo wysokiego szczebla. Nie każdy jest zadowolo-
ny z tego, ale takie jest prawo i my musimy niejednokrotnie decydować o zasadach czy przepisach, gdzie nie mamy 
żadnego przedstawiciela związku. To bardzo trudne i  niewdzięczne zadanie, a rozliczać  chce nas każdy, mimo że nie 
przyczynił się do tego aby w jakikolwiek sposób nam pomóc. Mam też nadzieję na korzystne zmiany w ustawie o 
związkach zawodowych i nowym Kodeksie Pracy. One pozwolą nam mocniej zaakcentować reprezentatywność związ-
kowców i ich potrzeby na terenie zakładu. Szkoda że pracodawca znowu nas nie słucha i brnie w rozwiązania które 
muszą  zakończyć się fiaskiem. Nie trzeba być wróżbitom, aby zaobserwować zmiany  na rynku pracy i w przepisach. 
Tutaj jednak czas się zatrzymał i nikt nie myśli o przyszłości związanej z pracownikami.  

- Czy te zmiany aż tak mogą wpłynąć na zakład?                                                                                                                               
- A co pracodawca zrobi i jak zareaguje na to, gdy w ciągu najbliższego pół roku,  może pojawić się zakaz pracy w nie-
dzielę. Przecież jesteśmy w okresie przed wyborami samorządowymi. Z każdej ze stron będą padać obietnice, aby tylko 
uzyskać szereg głosów poparcia. A Solidarność rozlicza z obietnic, nie patrząc czy partia i kandydat jest z prawej czy 
lewej strony politycznej. W nas pracodawca sprzymierzeńca tak łatwo jak do tej pory nie znajdzie. Skoro teraz nie pra-
gnie się prowadzić z nami dialogu, dodatkowo dyskryminuje się pracowników produkcyjnych, to trudno oczekiwać od 
Solidarności aby w jakikolwiek sposób ułatwiać życie zarządzającym. To są gorzkie słowa ale dawno już powinny zostać 
wypowiedziane. Przykładem jest wywalczony przez Solidarność  zakaz handlu w niedzielę. Obecnie trwają prace i za-
pewne  w cale nie odległym okresie, wprowadzenie zmian  dotyczącym zakazu wykonywania pracy niezasadnej w nie-
dzielę. I to w każdym systemie pracy. Od lat trwają dyskusje i nacisk Solidarności, aby zapisy o pracy zmianowej które 
wprowadził rząd Millera i OPZZ zmienić. Do tej pory odbija nam się to czkawką. Stoimy na stanowisku że jeżeli istnieje 
potrzeba wykonywania takiej pracy, to tylko na zasadach dobrowolności i za godziwe wynagrodzenie. Powtórzę stare 
hasło Solidarności. „Z niewolnika nie ma pracownika”.  Innym wyzwaniem jest zmiana do ustawy o związkach zawodo-
wych. Ustawa jest bardzo starym dokumentem, który nie był dostosowywany do obecnych przepisów. W szczególno-
ści zapisy dotyczące ochrony danych w części, gdzie związki zawodowe powinny posiadać kontrolę nad prawidłowością 
wynagrodzenia. Na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie sprawdzić, czy nie dochodzi do rozwiązań patologicznych i 
wykorzystywania pozycji pracodawcy. Dotyczy to w głównej mierze sprawy stawek zaszeregowań, kiedy  nie posiada-
my instrumentu (oprócz PIP), aby w jakikolwiek sposób zweryfikować, czy dany pracownik lub grupa pracowników nie 
otrzymuje wynagrodzenia powyżej przyjętych zasad lub kryteriów.  Ale te rozwiązania, może znajdą swoje odniesienie 
w nowym brzmieniu ustawy. 

- Rozumiem ze to jest ważne zagadnienie dla związków zawodowych?                                                                                        
- Nie inaczej, przecież aby cokolwiek wynegocjować i o czymkolwiek rozmawiać, potrzebna jest wiedza i informacja. 
Posługiwanie się średnią niestety zamydla rzeczywisty obraz. A co gorsza jako szef Sekcji wiem,  że w wielu zakładach 
naszej grupy, dochodzi do patologii.  Bardzo często pracownicy z długoletnim stażem, mają wynagrodzenie niższe od 
nowo przyjętej osoby. Pracodawca utajniając wysokość pensji, niejednokrotnie wymaga od pracowników, żeby nie 
ujawniali informacji o swoich dochodach. Sposób ten zmniejsza prawdopodobieństwo ujawnienia informacji o różni-
cach w uposażeniu pomiędzy pracownikami wykonującymi te same obowiązki. Te różnice potrafią być bardzo duże, 
miedzy wieloletnimi pracownikami i nowo przyjmowanymi. Pomimo utajniania pensji, takie różnice dosyć szybko wy-
chodzą na jaw (ciekawe jak to się dzieje), powodując w rezultacie frustracje i niechęć do „nowych”. Obie strony są nie-
zadowolone. Starzy pracownicy czują się niedowartościowani, nowi wyczuwają, że są traktowani z rezerwą, często z 
niechęcią. Jak można się domyślić nie wpływa to pozytywnie na jakość i wydajność pracy. Płacąc starym pracownikom, 
daje się argument do pozostania w firmie. Pracodawca ma świadomość, że trudno takiemu pracownikowi po wielu 
latach odejść z pracy, którą dobrze zna. Dopóki ludzie pracują, nie zwalniają się, nie artykułują potrzeby odejścia, da-
wanie podwyżek nie ma dla nich sensu. Większość pracodawców ustala sobie pewne progi, kontrolują rotację wśród 
pracowników. Jeżeli z firmy odchodzi więcej niż jakiś % ogółu zatrudnionych, jest to sygnał o konieczności weryfikacji 
pensji . Zatrudniając nowego pracownika, oferując mu jakąś wysokość pensji i płaci za podjęcie decyzji o zatrudnieniu 
w tej właśnie firmie, a nie w żadnej innej. Dlatego zmiany w tym zagadnieniu są tak ważne dla związków zawodowych, 
które prowadzą negocjacje płacowe. I mam nadzieję że w końcu pracownicy to zrozumieją i docenią pracę jaką wkła-
dają związki aby cokolwiek wynegocjować.  

- Dziękuję za rozmowę 
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W POPRZEDNICH CZĘŚCIACH 

Pan Plotek mocno zaspany i poparzony kawą, spóźnia się do pracy. 

Zostaje wysłany przez kierownika na test kompetencji. 

CIĄG DALSZY NASTĄPI 
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Po nagrodę z poprzedniej krzyżówki zapraszamy Dariusza Przybysza z DUR 
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N 
orweskie ciasto z kremem budyniowym i bezą, posypaną 

migdałami. Ciasto bardzo smaczne a w szczególności po-

smakował mi krem budyniowy.  

 

 

Masło ubijamy z cukrem na puszystą  masę. Następnie dodajemy po 

jednym żółtku cały czas miksując. Mąkę przesiać z proszkiem do pie-

czenia i solą. Do masy dodajemy na przemian część mąki i mleko, oraz 

proszek i sól. Miksujemy nie za długo tylko do połączenia składników. 

Masę wykładamy na blachę do pieczenia, wyłożoną papierem do pie-

czenia- robiąc prostokąt ok 20×30 cm. 

 

  

Piekarnik nastawiamy na 180c . Białka ubijamy na sztywno ze szczyp-

tą soli. Następnie powoli dodajemy cukier. Bezę wykładamy na ciasto, 

posypujemy migdałami. Wstawić do nagrzanego piekarnika i piecze-

my ok 30 minut. Odstawić do całkowitego ostudzenia. 

 

 

Do miski wbić żółtka oraz całe  jajko; dodać cukier, ekstrakt waniliowy 

oraz skrobię. Zmiksować do uzyskania gładkiej i puszystej masy. Mle-

ko doprowadzić prawie do wrzenia, zdjąć z ognia i bardzo powoli wlać 

do masy, miksując na wolnych obrotach. Masę przelać ponownie do 

garnka i gotować na małym ogniu, ciągle mieszając do zgęstnie-

nia.  Następnie dodać masło i wymieszać aż się rozpuści. Masę budy-

niową ostudzić w lodówce. Kremówkę ubić na sztywno i wmieszać 

powoli do ostudzonego budyniu. 

Ciasto przekroić na pół. Jedną połowę posmarować kremem budynio-

wym i przykryć drugą połową. Wstawić do lodówki. Według mnie naj-

lepsze jest następnego dnia. 

 

150 g miękkiego masła 

0,5 szkl cukru 

4 żółtka 

1 szkl mąki pszennej luksusowej 

1 łyżeczka proszku do pieczenia 

5 łyżek mleka 

szczypta soli 

 

 

4 białka 

3/4 szkl cukru 

100 g migdałów w płatkach 

szczypta soli 

 

 

400 ml mleka 

3 żółtka 

1 jajko 

75 g cukru 

2 łyżeczki ekstraktu waniliowego 

25 g masła 

3 czubate łyżki skrobi kukurydzianej 

bądź ziemniaczanej 

125 ml śmietany kremówki 
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TO NASZE NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA JAKO ZWIĄZKU 

 Przywrócenie wieku emerytalnego: 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn 

 Utworzenie Rady Dialogu Społecznego 

 Ustanowienie minimalnej stawki godzinowej dla umów zleceń 

 Wyłączenie z wymiaru płacy minimalnej, dodatku za pracę w porze nocnej 

  Zniesienie  dyskryminacji młodych pracowników  w zakresie minimalnego wynagrodzenia 

 Wprowadzenie obowiązku zawierania pisemnej umowy przed rozpoczęciem pracy 

 Wprowadzenie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, w tym obowiązek zatrudniania na 

umowę o pracę 

 Zwiększenie kwoty wolnej od podatku dla najuboższych 

 Ograniczenie  patologii w zatrudnianiu pracowników tymczasowych, w tym  większą ochronę dla kobiet 

w ciąży 

 Wsparcie dla rodzin wychowujących dzieci (500+) 

 Częściowe odmrożenie kwoty naliczania funduszu socjalnego 

 Znaczące podniesienie minimalnych rent i emerytur 

 Oskładkowanie umów zleceń 

 Znaczące  zwiększenie uprawnień dla pracowników zatrudnionych na umowę na czas określony 

 Wydłużenie okresu  odwoławczego od wypowiedzenia umowy o pracę 

 

To nie wszystko, ale najważniejsze działanie związku odbywa się na poziomie zakładu pracy, dlatego warto 

zgłosić się do siedziby związku i podjąć decyzję o wypełnieniu deklaracji.  Zapraszamy. 


