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Zdrowych i pogodnych  

Świąt Wielkanocnych,  

obfitości na świątecznym stole,  

smacznego jajka, 

wiosennego nastroju w rodzinnym gronie 

oraz samych sukcesów, życzy  
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Z 
wiązek „Solidarność” od lat alarmuje, że szczegól-

na ochrona działaczy jest fikcją. I to nie tylko za 

sprawą przepisów prawa, które są niewystarczają-

ce. Głównie za sprawą indolencji wymiaru sprawiedliwo-

ści. Zbyt wielu pracodawców z premedytacją dyskryminuje 

swoich pracowników tylko dlatego, że korzystając z kon-

stytucyjnych praw, angażują się w działalność związkową. 

Robią to, bo czują się nadal bezkarni, bo taki proceder 

zwyczajnie się im prawdopodobnie opłaca. Prawo jest nie-

wystarczające, sądy i prokuratura nie doceniają szkodliwo-

ści takiego postępowania. Dlatego trzeba to zmienić. Ale 

aby to zrobić to należy zacząć od swojego podwórka. Nie 

będę potępiał kogokolwiek, ale  paru pracowników zrze-

szonych w Solidarności, na kilkuset zatrudnionych ma 

ograniczone możliwości działania i może jedynie patrzeć 

pracodawcy na ręce. Więc nie grzeszcie twierdząc że 

związkowcy nic nie robią, to raczej wy nie jesteście na tyle 

odpowiedzialni aby cokolwiek zmienić.  Przykładem jest 

pismo pochwalne dla kierownictwa magazynów, które 

podczas rozmów z Solidarnością, pracodawca wyjął z kape-

lusza. I nic nie byłoby w tym dziwnego, gdyby to była ini-

cjatywa oddolna, ale śmieszność polega na tym,  że to 

przełożeni zbierali podpisy pod tym listem. Farsa? Może 

nie, raczej bezsilność i strach przed odpowiedniością i tym 

że związek Solidarność wykazał prawdę w piśmie, które 

zostało złożone do  Zarządu.   

Z 
 dużą przyjemnością obejrzałem wywiad z Piotrem 

Dudą  w poniedziałkowy wieczór, który dotyczył 

pierwszej od wielu lat wolnej niedzieli w handlu. 

Stało się, a stanie się o wiele więcej, gdy zostanie wprowa-

dzony zakaz pracy niewymaganej.  Gdy podczas wywiadu 

padały komentarze i pytania, riposta przewodniczącego 

była całkiem prosta. Jeżeli komuś zależy na wyborze i wol-

ności spędzania czasu w niedzielę, to zaprasza polityków 

Platformy na kasy w markecie. Wtedy na pewno spędzą 

czas w sklepie, czyli tak jak im go brakuje. Tylko smuci 

mnie fakt że w naszym zakładzie nie ma politycznego my-

ślenia, nad tym co bardzo szybko nastąpi. Tak więc kadro 

kierownicza zapraszamy do taśm produkcyjnych. Sko-

ro są problemy z pracownikami w soboty i niedziele, 

to można wesprzeć się pracownikami z biura.  

6 
,8 % wyniosła w lutym stopa bezrobocia i w 

porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 

0,1 pkt. Taki sam wskaźnik bezrobocia odnoto-

wano ostatni raz w lutym 1991 roku, czyli 27 lat temu 

– poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polity-

ki Społecznej. W ubiegłym miesiącu liczba osób zareje-

strowanych w powiatowych urzędach pracy zmniej-

szyła się o 5,9 tys. i wyniosła 1,127 mln. Natomiast w 

porównaniu z lutym ubiegłego roku liczba bezrobot-

nych spadła o 255,5 tys. osób, czyli o 18,5 proc. W 

ocenie resortu kolejne miesiące  przyniosą dalszy spa-

dek stopy bezrobocia. 

 

Należysz do związku,              

Otrzymasz rabat. 

Każdy członek NSZZ Solidarność posiadający elektro-

niczną legitymację związkową będzie mógł ubiegać się 

o kartę rabatową, uprawniającą do zniżek na paliwo 

oraz na wybrane produkty i usługi na stacjach Lotos i 

Lotos Optima. Zgodnie z ofertą przygotowaną dla 

członków NSZZ Solidarność karta rabatowa uprawniać 

będzie do zniżek w wysokości od 7 do 15 groszy za litr 

paliwa. Dodatkowo można będzie liczyć na 10-proc. 

zniżkę na oleje i płyny do spryskiwaczy sprzedawane 

na stacjach Lotos i Lotos Optima oraz 15 proc. upustu 

na myjnię samochodową. Wydanie i korzystanie z kar-

ty rabatowej będzie całkowicie bezpłatne. Użytkownik 

karty ma prawo udostępniać ją dowolnym członkom 

rodziny. Miesięczny limit na zakupy z rabatem wynosi 

2 tys. zł.  Karta członkowska NSZZ „Solidarność” umoż-

liwia zakup elektronicznego wydania Tygodnika Soli-

darność w preferencyjnej cenie 50 groszy za wydanie. 

Posiadacz elektronicznej legitymacji za jej okazaniem 

zostanie  także obsłużony przez zespoły prawne Soli-

darności z różnych Regionów w Polsce. 
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NOWA KOMISJA ZAKŁADOWA  

T roszkę późno was o tym informujemy, ale rozło-

żyła Mnie na dwa tygodnie choroba.   

Dnia 02.03.2018 zakończyły się wybory w organizacji 

zakładowej nr 311 NSZZ „Solidarność” w Lotte Wedel. 

Skład nowej Komisji Zakładowej: 

Przewodniczący: 

Dariusz Skorek 

Zastępcy: 

Elżbieta Dębska,  

Piotr Rybiński 

Sekretarz: 

Janusz Kudelski 

Skarbnik: 

Danuta Jusińska 

Członkowie Prezydium: 

Krzysztof Borczyk,  

Marek Stabiński,  

Dariusz Wodarski 

Członkowie Komisji Zakładowej: 

Ewa Kapciak,  

Agnieszka Gronecka,  

Krzysztof Górski,  

Wojciech Koselski,  

Dorota Łach,  

Dariusz Przybysz,  

Jerzy Użarowski 

 

 

D nia 28.02.2018 (środa) odbyło się spotkanie wyja-

śniające po złożonym do Zarządu firmy  piśmie Ko-

misji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. Na spotkanie za-

proszeni zostali przez Zarząd firmy, także przedstawiciele 

Rady Pracowników oraz OPZZ.  

W pierwszych założeniach, spotkanie miało być poświę-

cone problemom produkcyjnym, które zgłosili pracowni-

cy poprzez związek Solidarność oraz członków Rady Pra-

cowników ze strony Solidarności.  Jednak z powodu zbyt 

ważnych tematów i zagadnień zawartych w piśmie Soli-

darności, spotkanie dotyczyło tylko omawianiu tematów 

z pisma. Więcej o piśmie w dalszej  części Infosa 

BĘDĄ PODWYŻKI WYNAGRODZEŃ 

N iestety nie uczestniczyłem w dwóch ostatnich, jak-

że  ważnych spotkaniach dotyczących przeglądu 

wynagrodzeń.  Nie oznacza to ze Komisja Zakładowa 

NSZZ „Solidarność” nie przedstawiła swoich spostrzeżeń 

oraz propozycji związanych ze wzrostem wynagrodzenia. 

Ciężar i obowiązek negocjacyjny  z tym tematem , przeję-

ła Dorota Łach , którą wspierali Janusza Kudelski i Elżbie-

ta Dębska.  Trudno jest powiedzieć, czy  dokonany ruch 

płacowy zadowoli wszystkich pracowników, ale nie zapo-

minajmy o tym że obydwa związki zawodowe które re-

prezentowały stronę pracowniczą, stanowią łącznie oko-

ło 18% pracowników, a musiały zadowolić wszystkich 

zatrudnionych. Poza tym podczas rozmów musiały w jaki-

kolwiek sposób dokonać pewnych weryfikacji stanowisk i 

wziąć pod uwagę jak najbardziej słuszne argumenty pra-

codawcy. Zdrowy rozsądek, oraz sprawy biznesowe, mu-

siały być także wzięte pod uwagę. W  czasie pojawią się 

stosowne   ze wzrostem wynagrodzenia, a w szczególno-

ści na co pragniemy zwrócić uwagę , podniesieniu stawek 

minimalnych na wszystkich grupach zaszeregowania w 

zakładzie. Co oznaczać będzie ze pracownicy zatrudnieni 

na danych grupach będą musieli mieć wyrównane do 

minimalnej stawki w danej kategorii.  

WAŻNE SPOTKANIE Z ZARZADEM 
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K 
olejka na pozór jest dobrym wynalazkiem, wy-
nikającym z ludzkiej potrzeby sprawiedliwości. 
Kto przyszedł pierwszy, ma otrzymać to, po co 

przyszedł wcześniej, niż ten, kto przyszedł po nim. Teo-
retycznie brzmi dobrze. I sprawiedliwie. W praktyce by-
wa różnie. Im liczniejsza kolejka, tym gorzej. 

Nie znoszę kolejek. Dzieciństwo i wczesną młodość spę-
dzałem w peerelu, więc teoretycznie powinienem pod-
chodzić do faktu ich istnienia z luzem, z dystansem, a 
nawet z pewnym sentymentem, okraszonym westchnie-
niem, że dziś to takich kolejek już nie ma, że teraz to 
malizną wszystko pachnie, że kiedyś to były kolejki. Się 
stało w ogonkach. Nierzadko wielogodzinnych. Stało się 
po mleko, chleb i coś do chleba. Stało się w spożyw-
czym, w piekarni, w masarni (wpiszcie se w guglach, jeśli 
nie wiecie, że masarnia to nie jest dawna nazwa fitness 
klubu). Stało się też przed kioskiem w kolejce po gazety 
(tak, tak, to też bywał towar deficytowy). 

Pamiętam, że parę razy w życiu zdarzyło mi się odstać 
swoje w tzw. żelaznym (były takie sklepy – coś w rodzaju 
dzisiejszych home and coś tam). Stałem tam w kolejce 
po garnki emaliowane i takież wiadra oraz inne cenne 
przedmioty codziennego użytku, które akurat „rzucono 
na sklep”. Stałem też w kolejkach po buty, po ubrania i 
po książki. Kolejki ustawiały się po wszystko, bo wszyst-
kiego brakowało, wszystko było towarem deficytowym. 
Nagminne były sytuacje, że ze sklepu przynosiło się coś 
innego, niż to, za czym się stało. Po dojściu do lady 
klient brał to, co zostało. 

W kolejce miałem mnóstwo czasu, aby obserwować za-
chowania innych osobników, których zmuszono podob-
nie jak mnie do owego stania w rządku. Część stała 

grzecznie, część przestępując z nogi na nogę, przeklinała 
prawdziwych i wydumanych winnych. Dość spory odse-
tek kombinował, jak przechytrzyć resztę, jak się prze-
pchnąć, ominąć bokiem, zagadać do sąsiada, który stanął 
znacznie bliżej lady i już obok niego zostać. Regularnie 
wybuchały spory, które zaczynały się od bojowego okrzy-
ku: „Pani tu nie stała!” ewentualnie „Pan tu nie stał!”. 

Najgorsze ludzkie przywary wychodziły na wierzch. Bez-
czelność, cwaniactwo i chamstwo – te cechy wygrywały 
w wyścigu o lepsze miejsce w kolejce. Wielu w myślach 
fantazjowało, jak omija problem, wchodząc od zaplecza i 
nabywając towar „spod lady”, albo bezpośrednio idzie na 
początek kolejki, bo jest kobietą brzemienną, kombatan-
tem walki o wolność i demokrację bądź uprzywilejowa-
nym funkcjonariuszem państwowym. Ale byli też tacy, 
którym mimo wszechobecnego kolejkowego amoku uda-
wało się zachować godność. Nie parli taranem do przodu, 
nie deptali po sąsiadach, pomagali, uśmiechali się. Potra-
fili jednym słowem, czasem serio, czasem żartem uciszyć 
agresywnych kolejkowiczów. Dawali przykład, że można 
inaczej, że można bez warczenia i szczekania przeciwsta-
wić się kolejkowym obyczajom. Było ich niewielu, ale zda-
rzali się. Prawie w każdej kolejce. Patrzyłem na nich z po-
dziwem. Imponowali mi. 

Gdy dziś po latach dopada mnie konieczność ustawienia 
się w jakiejś kolejce (rzadziej) lub gdy muszą tkwić w kor-
ku (częściej), natrętnie powraca do mnie smutna jak pu-
sty hak w mięsnym myśl, że przypuszczalnie znaczna 
część tych ludzi, którzy tak mi imponowali, odeszła bez-
potomnie. Za to ci, co umieli przepchnąć się, przycwania-
czyć, powrzeszczeć odnieśli sukces reprodukcyjny. 

jeden z drugą :/ 
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P roszę Nam wierzyć, ale pewne rozwiązania, spotkania 

oraz rozmowy z niektórymi osobami z Zarządu Spółki 

lub ich przedstawicielami, stają się coraz większą przy-

jemnością. To bardzo budujące, dlatego i z naszej strony 

staramy się, aby prowadzić rozmowy w sposób dostoso-

wany do pozytywnego dialogu. A miało to ostatnio miej-

sce podczas rozmów płacowych, gdy obydwie strony w 

sposób merytoryczny, podeszły do tego tematu. Tematu 

który jak zwykle wzbudza największe emocje wśród pra-

cowników. Sposób przekazania trudnego zagadnienia i 

podejście Pana Dyrektora Andrzeja Pałasza oraz Pani Syl-

wii Czarkowskiej, otwartość na argumenty przekazywane 

przez stronę związkową, ogrom pracy jaki włożyli w ten 

temat, doprowadziły do podpisania  porozumienia płaco-

wego i zamknięcia ciężkiego zadania jakim jest przegląd 

wynagrodzeń.  I to nie jest sukces tylko związków zawo-

dowych, ale wspomnianych powyżej dwóch osób, które 

nie tylko że  zrozumiały potrzeby i przekazane argumenty, 

ale potrafiły porozumieć się ze związkami zawodowymi i 

przekazać to Zarządowi Spółki, który uruchomił dodatko-

we potrzebne środki na ten proces.  

N ie mniej sprawnie przeszły prace dotyczące Regula-

minu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

oraz tegorocznego preliminarza. Pojawiły się oświadcze-

nia wymagane zapisami ustawy, ale co najbardziej powin-

no ucieszyć pracowników, (szczególnie tych z  mniejszymi  

dochodami), zwiększone zostały na ten rok świadczenia 

socjalne. I to jest jakiś sukces całego zespołu, który praco-

wał nad tym tematem i potrafił dokonać zmian, które bę-

dą korzystne dla wszystkich pracowników.  Ciężka praca, 

odpowiednie posługiwanie się argumentami oraz słucha-

nie drugiej strony, czy to pracowniczej czy pracodawcy, 

pozwoliło na zmiany w preliminarzu ZFŚS. W tym roku  

zostaną powiększone świadczenia na tak zwane wczasy 

pod gruszą.  Zwiększone zostaną świadczenia świąteczne, 

z których znikną paczki od ZFŚS, ale pojawią się w wyższej 

wysokości bony towarowe, za które pracownicy mogą 

dokonać zakupów świątecznych w tym i naszych słodyczy.  

M imo tego nie zawsze jest tak słodko i pięknie, dla-

tego powinienem wspomnieć o piśmie, które NSZZ 

„Solidarność” przekazała Zarządowi. Dokument powsta-

wał dosyć długo i jako Komisja Zakładowa NSZZ 

„Solidarność” osiągnęliśmy zamierzony efekt. Bardzo za-

leżało nam na tym, aby uświadomić osobą zarządzającym, 

że wiele  problemów, które Komisja Zakładowa zaakcen-

tował,  nie ma zamiaru tolerować a tym bardziej biernie 

się im przyglądać.  Nam nie zależało także na tym, co w 

efekcie zaproponował pracodawca, aby temat zamknąć 

spotkaniami w grupach roboczych. Nie interesuje nas po-

zoranctwo i  rozmowy o niczym.  Pismo o którym wspomi-

nam powstawało  dłuższy czas i było zbiorem 10 punk-

tów , które mogły i mogą stać się powodem do wszczęcia 

sporu zbiorowego oraz wezwaniem kontroli zewnętrznej. 

Było także głosem pracowników, którzy zgłosili szereg 

zauważalnych nieprawidłowości. Dlatego Komisja Zakła-

dowa aby pozostał ślad z tej działalności oraz mając na 

względzie dobro członków związku i pracowników, którzy 

obdarzyli nas zaufaniem, stworzyła ten dokument.  Doku-

ment wcale nie łatwy i dotykające nie łatwych tematów.  

Jednym z nich była sprawa zmian w dziale magazynów 

oraz skutków dotyczących pracowników. Ważnym, jak nie 

najważniejszym  z tematów, było podjęcie rozmów i do-

kończenie prac nad ZUZP i Regulaminem Pracy.  Komisja 

Zakładowa NSZZ „Solidarność” pośród znajdujących się 

punktów w piśmie, poruszyła sprawę pracowników z 

Ukrainy oraz pracowników APT.  Bardzo  ciężkim tema-

tem który znalazł się w dokumencie, była sprawa kontroli 

przy wchodzeniu do zakładu i nierówne traktowanie pra-

cowników produkcyjnych  wobec innych  wchodzących i 

wychodzących na teren firmy.  Podjęliśmy także temat  

obsady stanowisk, szczególnie pilny i widocznym na dziale 

sezamek. Jak możecie zauważyć, sytuacje i informacje 

które  trafiają do Solidarności, nie są pozostawiane sa-

mym sobie, bez odpowiedniego zajęcia się nimi. Komisja 

Zakładowa NSZZ „Solidarność” w nowym składzie, na bie-

żąco będzie zajmować się zgłoszeniami, które przekażą 

nam członkowie związku lub pracownicy zakładu.  
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C 
elem konferencji było zbudowanie poparcia spo-

łecznego dla zmian ustawodawczych, które 

zwiększyłyby realną ochronę pracowników szcze-

gólnie chronionych, w tym związkowców, przed dyskry-

minacją i zwolnieniami z pracy. Statystyki jasno wskazują, 

że prokuratorzy umarzają sprawy dotyczące naruszenia 

artykułu 35 ustawy o związkach zawodowych. Artykuł 

mówi o odpowiedzialności karnej za działania utrudniają-

ce zakładanie i funkcjonowanie związków.  

Konferencja dotyczyła też praktyki sądów pracy, które nie 

ustanawiają zabezpieczenia na czas postępowania sądo-

wego dla pracowników szczególnie chronionych, którzy 

zostali wyrzuceni z pracy.  

 

Chichot historii  
W swoim wystąpieniu Piotr Duda odwołał się do powsta-

nia NSZZ Solidarność i postulatów z Sierpnia 1980 r. Prze-

wodniczący podkreślił, że Solidarność obaliła komunizm i 

wywalczyła przyjęcie postulatów Sierpnia, a dziś musi 

walczyć o to, aby związkowcy nie byli dyskryminowani. – 

Można mówić o chichocie historii, że dziś, po 38 latach, w 

tym samym miejscu, w Sali BHP, gdzie podpisano porozu-

mienia sierpniowe, musimy organizować konferencję z 

udziałem Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora General-

nego, by głośno krzyczeć – chcemy wolności związkowej, 

nie chcemy dyskryminacji, chcemy aby w wolnym kraju, 

naszej ojczyźnie funkcjonowały i nie były dyskryminowa-

ne związki zawodowe – podkreślił podczas swojego wy-

stąpienia Piotr Duda. 

 

Na straży praw pracowniczych  
Duda stwierdził, że korporacje międzynarodowe mają 

swoje standardy i nie chcą stosować polskiego Kodeksu 

pracy. – Ale aby omijać to prawo, muszą mieć swobodę, a 

przecież w każdym zakładzie nie będzie stał inspektor 

pracy i nadzorował poczynań tego pseudo pracodawcy – 

powiedział. Dlatego też istotna jest rola związków zawo-

dowych, które stoją na straży praw pracowniczych i prze-

strzegania kodeksu pracy. – Niestety ci pseudo pracodaw-

cy robią wszystko, by utrudnić albo nie pozwolić na zało-

żenie związków zawodowych – powiedział. Walczący o 

prawa związkowe działacze są często narażeni na szykany 

i zwolnienia z pracy, a zapisana w prawie ich szczególna 

ochrona jest fikcją. – Dzisiaj artykuł 32 ustawy o związ-

kach zawodowych, który mówi o ochronie działaczy 

związkowych, jest po prostu fikcją – ocenił. – Dlatego pa-

nie ministrze – powiedział Piotr Duda, zwracając się bez-

pośrednio do Zbigniewa Ziobry – to czas na tę dobrą 

zmianę. Wiem, że pan tej zmiany dokonuje w swoim re-

sorcie, ale te zmiany potrzebne są także, aby prokurato-

rzy nie umarzali prawie wszystkich spraw związanych ze 

zwolnieniem niesłusznie działacza związkowego, tylko 

dlatego że jest to mała szkodliwość. Ta konferencja ma 

także panu przybliżyć te problemy, z którymi borykamy 

się na co dzień.  

 

Będzie specjalna komisja 

Niejako w odpowiedzi na apel przewodniczącego Dudy 

Minister Sprawiedliwości zapowiedział powołanie specjal-

nego zespołu. W jego skład wejdą m.in. eksperci, których 

wskaże „S”. – Zespół będzie miał za zadanie popatrzeć na 

przepisy zarówno cywilistyczne, prawa pracy, jak i karne, 

związane z zabezpieczeniem praw pracowniczych i związ-

kowych – powiedział. Zbigniew Ziobro 
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"To przełomowa chwila dla NSZZ Solidarność, bo ta 

konferencja pokazała jedno: jest problem z plurali-

zmem związkowym, jest dyskryminacja pracowni-

ków, którzy chcą zakładać związki zawodowe" - 

mówił przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda 

na konferencji prasowej podsumowującej debatę 

konstytucyjną "Wolność zrzeszania czy wolność 

zwalniania?".  

 

D 
zisiejsi prelegenci obnażyli to, że mamy przepi-

sy dobre - chociażby artykuł 12 Konstytucji - ale 

w praktyce jest zupełnie inaczej. Cieszę się, że 

na tej konferencji mogliśmy gościć Ministra Sprawiedli-

wości i Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro, dlate-

go że te problemy, o których mówiliśmy, są w jurysdykcji 

ministra sprawiedliwości. Te wszystkie dobre zmiany, któ-

re w tej chwili są wprowadzane przez ministerstwo, mam 

nadzieję że także pozytywnie przeleją się na ustawę o 

związkach zawodowych, na pozytywne kierunki związane 

z artykułem 12 Konstytucji. Nie bez przyczyny ta konfe-

rencja odbyła się w tej sali BHP. To tutaj wszystko się roz-

poczęło, tutaj wszyscy walczyli o pierwszy postulat doty-

czący właśnie wolności związkowej. A dzisiaj wygląda to 

różnie. To dla nas jest bardzo ważne i głośno mówimy o 

tym, że te Postulaty Sierpnia to testament i marzenia lu-

dzi, którzy o to walczyli. Jako związek zawodowy Solidar-

ność jesteśmy kontynuatorem tych postulatów i będzie-

my je realizować punkt po punkcie. I nie zgadzam się z 

tymi, którzy powołują się na ideały Sierpnia '80 roku, a z 

drugiej strony te postulaty traktują wybiórczo. Nie. Od 

pierwszego do dwudziestego pierwszego. A dwudziesty 

pierwszy to walka o wolne soboty, a my dzisiaj walczymy 

tylko o wolne niedziele. Dziękuję za obecność Panie Mini-

strze, wiem że z tej bardzo merytorycznej konferencji 

wyjdą pozytywne wnioski  

- powiedział przewodniczący "S" Piotr Duda 

 

D 
ziękuję Panu Przewodniczącemu, że zechciał 

zaprosić mnie do tego historycznego miejsca, 

w którym mieliśmy okazję dyskutować o sytua-

cji ludzi pracujących, którzy nierzadko nie mają realnego 

wsparcia ze strony państwa. Którzy mimo upominania się 

o ich prawa ze strony NSZZ Solidarność napotykają na 

liczne problemy ze strony czy to organów ścigania czy 

polskiego sądownictwa. Niezwykle wymowne i robiące 

wrażenie było wystąpienie pana przewodniczącego Sta-

chela, który opisywał swoją mitręgę, swoją udrękę do-

chodzenia do oczywistych praw przed polskimi sądami, 

które zamiast stanąć po stronie prawa, konstytucji, słab-

szego, robiły wszystko, by pognębić człowieka walczącego 

odważnie o elementarne prawa pracownicze. Nie może-

my się zgodzić na takie funkcjonowanie państwa, które 

tyłem odwraca się do obywatela, bo ten przykład Pana 

Stachela jest tego najlepszym przykładem. Ta dobra zmia-

na, która następuje w polskim państwie musi wkroczyć w 

ten obszar spraw, który był przedmiotem dzisiejszej dys-

kusji 

- mówił Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. 
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J 
esteście najwspanialsi, jesteście najlepsi i takie 

inne naj, naj. A tak naprawdę, to mało kto w to 

wierzy Jednak większość kiwa głową jak piesek, na 

półce samochodowej. My od wielu lat staraliśmy przy-

zwyczajać wszystkich dookoła, że piszemy prawdę w spo-

sób prosty, lecz w tej prostocie bardzo pokrętny. Infos to 

informacja, oraz szereg felietonów, których zadaniem jest 

zwrócenie uwagi na patologie. I na to zwracamy szczegól-

ną uwagę, mimo że od przełożonych słyszycie, że pewne 

rzeczy powinny zostać na miejscu nie wychodzić poza 

dział. A DLACZEGO I Z JAKIEGO POWODU?  Czy mamy do 

czynienia z prywatnym folwarkiem. Nie rozumiem i nie 

jestem w stanie tego zaakceptować. Dlaczego społeczną 

inspekcję pracy oraz związki zawodowe traktuje się jako 

relikt z minionej epoki. No właśnie,  przecież w 8-

milionowej Szwecji istnieje niemal 100-tysięczna rzesza 

wolontariuszy społecznie dbających o przestrzeganie pra-

wa pracy. Nie piszę tu o zawodowych inspektorach pracy, 

ale o ludziach sprawujących ten nadzór społecznie!  

W obecnym realnym świecie, działalność sip oraz związ-

ków zawodowych, wiążą się z niezwykle istotną w dzisiej-

szych czasach ideą partycypacji w zarządzaniu. Partycypa-

cją, którą każdy zdrowo rozsądkowy pracodawca docenia 

i dopieszcza. A u nas nie docenia się faktu że to pracowni-

cy mają naprawdę dużo istotnych wiadomości i wskazó-

wek, które mądry przedsiębiorca powinien wykorzystać 

czy wdrożyć w codziennej działalności firmy. I tutaj jawi 

się największy problem, który jest zauważalny prze nas od 

wielu lat i od wielu lat o tym  mówimy. Nieomylność prze-

łożonych w podejmowanych sprawach i działaniach, któ-

rych  na co dzień nie wykonują. Trzeba uczciwie powie-

dzieć, że problem nie leży jedynie w przedsiębiorcach i 

menadżerach, którym każda forma kontroli warunków 

pracy kojarzy się od razu z totalitaryzmem. Wina jest też 

po stronie związków zawodowych. W naszym zakładzie 

istnieje mniej więcej pojęcie, ilu jest sipowców i gdzie oni 

działają. Albo inaczej, mamy nadzieję że pracownicy i 

przełożeni wiedzą o roli i działaniu społecznej inspekcji 

pracy. Niestety nie docenia się w pełni tego uprawnienia, 

jakie daje ustawa o społecznej inspekcji pracy. Nawet sa-

mi społeczni inspektorzy, nie zdają sobie sprawy, jakie 

uprawnienia posiadają. A właśnie poprzez rzetelnie pro-

wadzony społeczny nadzór nad warunkami pracy można 

skutecznie skończyć panujące jeszcze folwarczne zarzą-

dzanie, które ignoruje wspomnianą przeze mnie ideę par-

tycypacji. To może przynieść  tylko korzyść dla wszystkich. 

W źle zarządzanej firmie, gdzie menedżer zachowuje się, 

jak w XIX-wiecznym folwarku nikomu nie będzie się chcia-

ło wymyślać i wdrażać innowacyjnych projektów. Zachód 

już to dawno zrozumiał. Problem polega na identyfikacji 

pracownika z zakładem. Na to składa się wiele czynników 

oraz atmosfera  w  pracy. Dlatego w sferze atmosfery, to 

związki zawodowe powinny partycypować w tym, aby 

atmosfera na stanowiskach pracy była  jak najlepsza. Ma-

leje bezrobocie i sytuacja powoli wymusi tę  partycypację, 

bo mijają czasy, kiedy można było użyć wobec pracowni-

ka  straszaka, że za bramą czeka na jego miejsce dwudzie-

stu następnych. To raczej nie jest chwilowa i krótkotrwała 

koniunktura. Niestety myślenie o tym że rynek pracowni-

ka zmieni się po raz kolejny pokutuje nadal, a związek 

traktuje się jako  niechciane zło, które przeszkadza w za-

rządzaniu. Bo wtedy  można by właśnie wszystko za-

mknąć w obrębie działu, aby broń Boże, nic poza jego 

mury nie wydostało się do dyrekcji lub zarządu. Jako prze-

wodniczący nie mam zamiaru stać się zakładnikiem kogoś 

lub jakiś spraw. Komisja Zakładowa nie da się w jakikol-

wiek sposób szantażować, czy to przez kierownictwo, pra-

cowników, czy tym bardziej przez członków związku. 

Członków związku, bo coraz częściej, „ktoś” stara się pod-

kręcać antyzwiązkowe podejście i sprytnie manipuluje 

związkowcami. Dlatego mam na to bardzo skuteczną re-

ceptę. Chcesz się wypisać z Solidarności, to zrób to, bez 

zbędnych dyskusji. Nie żądaj wtedy reakcji związku na 

podwyżki, na niesprawiedliwości lub łamanie przepisów. 

Będzie to uczciwe. Ale, jeżeli zachowania antyzwiązkowe i 

antyspołeczne zauważasz, to reaguj. Daj znać Komisji Za-

kładowej, nie na zasadzie donosicielstwa, ale tylko dlate-

go że ktoś depcze twoje wartości i przekonania.  W Polsce 

każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii,  Każde-

mu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów 

oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.  Ale co 

jest też ważne, konstytucja zapewnia wolność zrzeszania 

się w związkach zawodowych. 
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N 
ajwygodniej zwolnić związkowca. Pracodawcy 

często zamiast rozmawiać, wolą pozbyć się 

problemu. A wciąż zdarzają się pracodawcy, 

którzy zamiast rozmawiać ze związkowcami, wolą pozbyć 

się problemu. Być może problemem są nie związkowcy, 

lecz zbytnie zaufanie osobom którym się zawierzyło 

wszystko. Być może wielu osobom to, co napiszę, wyda 

się niewłaściwe, bo przecież jest to wbrew intuicji. Komu 

bardziej możemy powierzyć współpracę, niż komuś, kogo 

od lat znamy i komu ufamy? Zatrudniając znajomego, ma-

my problem z głowy: jesteśmy głęboko przekonani, że ani 

nas nie okradnie, ani szkód nie wyrządzi. Zaleta zatrudnie-

nia znajomego to według nas, podobny system wartości 

do naszych. Uczciwie trzeba przyznać, że brzmi to dość 

przekonująco i mogłoby się wydawać, że rzeczywiście za-

trudnienie znajomego jest wygodne i dobre dla firmy. Ale 

sprawa wcale nie jest taka prosta, na jaką wygląda. Mało 

kto bowiem zdaje sobie sprawę z tego, że zatrudnianie 

znajomych ma także swoje ciemne strony. Jeśli proponu-

jesz znajomemu pracę, to musisz liczyć się z tym, że jeśli 

on się zgodzi, to nie masz łatwej możliwości wycofania 

się. W przypadku pracowników z zewnątrz zanim podej-

mę ostateczną decyzję, zawsze proponuję takiej osobie 

krótki okres próbny, ale nie znajomemu.  Dużo trudniej 

jest powiedzieć: „Słuchaj, stary, nie sprawdziłeś się (albo: 

nie pasujesz do zespołu) i niestety nie mogę cię zatrud-

nić”. Wtedy musisz liczyć się z tym, że taki znajomy śmier-

telnie się na Ciebie obrazi lub nawet zakończy Waszą zna-

jomość. Pojawia się także  dylemat. Jeśli ktoś wydaje się 

dobrym przyjacielem, to z automatu traktujemy go jako 

dobrego pracownika. Czy tak faktycznie  jest? Czasem 

osoby, które lubimy, okazują się kiepskimi pracownikami. 

To nie ich wina tylko błąd przy ocenie ich realnych możli-

wości. A pomyłka wynika z tego, że ocenia się ludzi, któ-

rych zna się od lat, ale nie jako pracowników. Dlatego w 

pracy przymykamy oko na ich wady. Całkiem inaczej, z 

dystansem, ocenia się ludzi zupełnie obcych. I tutaj do-

chodzi kwestia autorytetu. Bo mimo ze starasz się part-

nersko traktować pracowników, to pewna hierarchia i 

autorytet są konieczne dla utrzymania porządku w firmie.  

W stosunku do dobrego znajomego czy przyjaciela trudno 

utrzymać tego typu relacje. W przypadku zatrudniania 

znajomych ta relacja szef–podwładny jest poważnie zabu-

rzona.  Dochodzą do tego także kwestie motywacyjne.  

Czy dostrzegamy przepaść między postawą osób znajo-

mych, które zatrudniliśmy, a postawą obcych osób. Rze-

czywistość jest taka, że ludzie obcy bardziej się starają. 

Oni wiedzą, ile musieli się napracować, żeby tę pracę do-

stać. Może dzieje się tak dlatego, że nie dostali tej pracy 

po znajomości? Wiele osób zatrudnionych przez swoich 

znajomych ma natomiast poczucie: „Przecież to kolega i 

mnie nie zwolni”.  Bardzo często  kończy się to wybuchem 

emocji. Taka osoba najczęściej ten konflikt w pracy będzie 

też przenosić na relacje osobiste. Gdy jednak nastąpić 

powinna zmiana  lub zwolnienie z pracy stracisz także 

znajomego lub przyjaciela. Wasze relacje zwyczajnie się 

zakończą, bo taka osoba będzie do Ciebie czuła tak wielki 

żal, że nie będzie chciała Cię więcej znać. Absolutna więk-

szość z nich nie będzie już znajomymi. Wasze drogi rozej-

dą się, gdy znajomi nie będą w stanie zaakceptować ko-

nieczności ich zwolnienia, która często wynikała z czynni-

ków ode was niezależnych. Bo chodzi o to że …. decyzje 

może trzeba podejmować zupełnie inaczej, niż sugeruje 

nam to zdrowy rozsądek.  
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K 
amion zmieniał się wraz z 

całą Pragą, która przejmo-

wała powoli zarządzanie 

prawą stroną Warszawy. Tym, co 

przyciągało ludzi na Kamion i Pragę 

był handel. To ciekawy materiał do 

historii Pragi. Oprócz znanego bazaru 

Różyckiego, na Pradze znajdowały się 

także inne miejsca, często powstałe 

wcześniej, przeznaczone do handlu 

jak te przy ul. Stalowej i Strzeleckiej 

czy też Brzeskiej i Ząbkowskiej gdzie 

pierwotnie handlowano końmi. Pra-

ga słynęła z handlu zwierzętami, mię-

dzy innymi dlatego, w celu zabezpie-

czenia odpowiedniej kadry sanitar-

nej, wybudowano na przełomie XIX i 

XX wieku Instytut Weterynarii na ul. 

Grochowskiej. Miejsca targowe były 

urzędowo regulowane. W 1842 roku 

Urząd miasta Warszawy wyznaczył 

miejsca do handlu od rogatek mo-

skiewskich, po obu stronach ul. Wo-

łowej, na ul. Targowej, na placu przy 

ul. Sprzecznej dzieląc je na 9 obrę-

bów w zależności od rodzaju przed-

miotów wystawianych na sprzedaż: 

1. materiałów drzewnych, wozów, 

bryczek (rogatki moskiewskie, ul. 

Wołowa), 2. wołów, 3. krów, 4. cie-

ląt, drobiu, nabiału i innych drobnych 

artykułów, 5. sukman włościańskich, 

kożuchów, czapek i innej tandety, 6. 

warzyw, owoców, chleba, bułek, itp. 

wiktuałów, 7. soli i śledzi, 8. koni, 9. 

wieprzy. Obręby te odpowiednio 

oznaczono. Ponadto, zabroniono 

wstrzymywania się fur, lub zakłada-

nia targów na ulicach i placach na ten 

celnie przeznaczonych, w miejscach 

zaś wyżej wskazanych, prócz targu na 

konie i wieprze, wszelkie inne artyku-

ły przedawane być 

mają na środkach 

ulic, lecz za rynszto-

kiem, na szerokich 

chodnikach i placach 

tym końcem wyzna-

czonych. Dlaczego 

zwracam uwagę na 

te targowiska i tą 

część historii Kamionka. Jak pamięta-

my, nasz zakład który postawił Jan 

Wedel umieszczony został na parceli 

ulicy Wołowej, gdzie dawnej handlo-

wano materiałami drzewnymi, woza-

mi i bryczkami. A zresztą można po-

wiedzieć po prostu, że „Praga han-

dlem stoi”. Jeśli pyzy to tylko od pani 

Anieli, a znowuż flaki wyłącznie od 

pani Apolonii z Bazaru Różyckiego 

oczywiście. Na praskim Starym Brod-

nie, na tzw. „Zagórkach”, ukształto-

wał się jeszcze w IX stuleciu obszerny 

zespół grodowy mogący uchodzić za 

pierwociny późniejszych i współcze-

snych założeń handlowo-targowych. 

Po pożarze działalności rzemieślni-

czej na Zagórkach przejął Kamień, 

zwany też wymiennie Kamionem, 

usytuowany w górnym biegu Wisły, a 

będący repliką targu solnego osady 

Solec na lewym brzegu. I wtedy, gdy 

na obszarze obecnego Starego i No-

wego Miasta Warszawy, nikt jeszcze 

nie śnił o bujnym osadnictwie miej-

skim, opodal Kamiona w XII wieku 

ukształtowała się już ruchliwa osada 

handlowa, która swą nazwą zaświad-

cza o zajęciach osadników – Targowe 

Wielkie. Praga była miejscem ożywio-

nych jarmarków i targów. Poza wspo-

mnianymi już ulicami Targową i Za-

moyskiego, rozciągały się kramy i 

stragany oraz stoiska dla zwierząt 

także na Jagiellońskiej. Zaś przed ro-

gatkami Grochowskimi, Ząbkowskimi 

i Golędzinowskimi urządzono place 

postojowe i targowe dla chłopów 

przybywających z produktami na tar-

gi. Kontynuując działania porządko-

we w 1839 roku podzielono targowi-

ska wedle rodzaju oferowanych to-

warów, osobno na targi bydlęce, 

końskie, trzody chlewnej, żywności i 

tzw. potocznie tandety czyli towarów 

używanych. Targi żywnościowe odby-

wały się odtąd codziennie, zaś inne 

dwa razy w tygodniu. 
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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. Trafia na trudne zadanie, które przerasta jego umiejętności. 

CIĄG DALSZY NASTĄPI 
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Po nagrodę z poprzedniej krzyżówki zapraszamy MARIĘ MILLER z TORTÓW 
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J 
ak Wielkanoc to przede wszystkim jajka. Dlatego proponuję parę 

wariacji na temat wielkanocnego śniadania z jajkami w roli głów-

nej.  

 

 

Jajka kroimy w pół i wydrążamy z nich żółtka. Przekładamy żółtka do 

blendera lub malaksera. Dodajemy majonez, musztardę, sok z cytryny, 

natkę pietruszki, sól i pieprz. Dokładnie miksujemy na gładką papkę. Na 

talerzu układamy liście sałaty rzymskiej i wydrążone jajka. Faszerujemy 

każde pastą jajeczną i odkładamy na bok. Z bagietki wyciągamy miękki 

miąższ który łączymy z oliwą z oliwek i przeciśniętym przez praskę czosn-

kiem. Przesmażamy miąższ około minutę, ąż do zbrązowienia. Tak przy-

rządzoną kruszonką posypujemy jajka.  

 

Jajka ugotuj na twardo. Zalej zimną wodą. Odstaw. Koperek i szczypiorek 

drobno posiekaj. Jajka obierz i przekrój na połówki. Wyjmij żółtka i prze-

łóż do miski. Do żółtek dodaj buraczki, chrzan, koperek, szczypiorek i ma-

jonez. Dokładnie wymieszaj, aby wszystkie składniki się ze sobą połączyły. 

Dopraw solą i pieprzem. Buraczkową masą napełnij rękaw cukierniczy i 

faszeruj połówki jajek. Podawaj posypane posiekanym szczypiorkiem. 

 

 

Jajka ugotować na twardo, zalać zimną wodą, zbić skorupki i zostawić w 

zimnej wodzie do ostudzenia. Obrać, przekroić wzdłuż na pół, wyjąć żółt-

ka i umieścić je w głębokim talerzu. Rozgnieść widelcem. Awokado umyć, 

przekroić wzdłuż na pół, usunąć pestkę, miąższ wybrać łyżką i zgrubnie 

rozgnieść widelcem. Skropić sokiem z limonki i dodać do żółtek. Dodać 

starty czosnek, posiekaną chili lub tabasco, oliwę, kolendrę lub szczypio-

rek i doprawić solą oraz pieprzem. Pomidora sparzyć, obrać ze skórki, 

pokroić w małą kosteczkę i odsączyć z soku. Dodać do pasty i delikatnie 

wymieszać. Białka wypełnić farszem, następnie udekorować zieleniną i 

drobno pokrojoną papryczką chili. 

6 jajek na twardo                                       

bagietka                                                         

2,5 łyżki majonezu                                           

2 łyżeczki ostrej musztardy 

pół łyżeczki soku z cytryny  

2 łyżeczki natki z pietruszki 

sól , pieprz 

główka sałaty rzymskiej                              

ząbek czosnku                                             

oliwa z oliwek 

 

6 jajek 

4 łyżki ugotowanych i startych na tar-

ce buraczków 

3 łyżki majonezu 

2 łyżki chrzanu 

1 pęczek koperku 

1 pęczek szczypiorku 

sól, świeżo mielony czarny pieprz  

 

5 jajek                                                                

1 dojrzałe awokado                                         

1 łyżka soku z limonki                                

1/2 ząbka czosnku                                     

kawałek papryczki chili lub 4 krople 

tabasco                                                                      

2 łyżeczki oliwy extra vergine                       

2 łyżki posiekanej świeżej kolendry 

lub szczypiorku                                                       

1 mały pomidor (1/2 szklanki posieka-

nego) 
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Dlaczego warto należeć do NSZZ Solidarność 

 Pracownik niebędący członkiem Związku nie będzie ostrzeżony o zamiarze wypowiedzenia mu umowy o 

pracę. Stanowisko takie zajął Sąd Najwyższy – podejmując uchwałę w dniu 20.06.1991 r. (I PZP 11/91), w 

której sentencji stwierdzono, iż „kierownik zakładu pracy nie ma obowiązku zawiadamiania na podstawie 

art. 38 § 1 Kodeksu Pracy o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę działających w zakładzie pracy orga-

nizacji związkowych w sytuacji, gdy pracownik nie zrzeszony nie wskazał do obrony swoich praw zakłado-

wej organizacji, która wyraziła na to zgodę”. Pracodawca chcąc rozwiązać z Tobą umowę o pracę musi 

zasięgnąć opinii Związku. Sprzeciw międzyzakładowej „Solidarności” powoduje, że Twoja sytuacja staje 

się niewspółmiernie lepsza, niż kiedy będziesz sam. 

 Zasady Twojego wynagradzania ustalane są w uzgodnieniu ze Związkiem. Nie jesteś skazany na jedyną 

propozycję „nie do odrzucenia”, jaką przedstawi Ci pracodawca. 

 Związek egzekwuje świadczenia należne Tobie i Twoim kolegom. 

 Za pośrednictwem Społecznej Inspekcji Pracy Związek dba o odpowiednie i zgodne z prawem zasady bez-

pieczeństwa i warunki pracy 

 Gdy w zakładzie naruszane są przepisy prawa pracy to z inicjatywy może być przeprowadzona kontrola 

Państwowej Inspekcji Pracy. 

 Pracodawca naruszając Twoją godność spotyka się z reakcją przedstawicieli NSZZ „Solidarność”. 

 Poprzez swoich związkowych przedstawicieli masz możliwość kontrolowania wydatków z funduszu so-

cjalnego i mieszkaniowego. 

Paru pracowników zrzeszonych w Solidarności na kilkuset zatrudnionych ma ograniczone możliwości działania i 

może jedynie patrzeć pracodawcy na ręce. Jednak większa liczba zrzeszonych członków może występować z 

odpowiednimi postulatami, ponieważ pracodawca wie, że za reprezentantami – którzy uczestniczą z nimi w 

negocjacjach– stoi znaczna część całej załogi. Serdecznie zapraszamy Wszystkich Pracowników do współpracy 

oraz wstępowanie w szeregi NSZZ Solidarność. Jesteśmy przekonani, że wspólnie osiągniemy wiele dla poprawy 

warunków pracy i płacy oraz wzajemnego poszanowania, a także rozwoju dialogu społecznego. 


