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 W 
ładza jaka by nie była, to obowiązek oraz samotność. Tak właśnie samot-

ność, bo odpowiedzialność za decyzje i działania podejmuje się w samot-

ności. To prawda że konsultuje się pewne stanowiska i decyzje. To praw-

da, że otaczamy się przyjaciółmi i kolegami, którzy chętnie nam pomagają. Ale władza 

jaką by nie była to przekleństwo. To także wielki ciężar. Wiem o tym bo taki ciężar i 

samość każdy z komisji zakładowej musi wpisać w swoją tożsamość i działania, które są 

pod obstrzałem wszystkich wokół.  Niestety niektórzy  zapominają o tym że oprócz 

obowiązku który dźwiga każdy z przedstawicieli, to ich obowiązki i odpowiedzialność 

przekłada się także na wszystkich pracowników. Tutaj nie może działać samolubstwo i 

swoje własne Ja.  Jakby tego było mało to związek „Solidarność” od lat alarmuje, że 

szczególna ochrona działaczy jest fikcją. I to nie tylko za sprawą przepisów prawa, któ-

re są niewystarczające. Głównie za sprawą indolencji wymiaru sprawiedliwości. Zbyt 

wielu pracodawców z premedytacją dyskryminuje swoich pracowników tylko dlatego, 

że korzystając z konstytucyjnych praw, angażują się w działalność związkową. Robią to, 

bo czują się nadal bezkarni, bo taki proceder zwyczajnie się im prawdopodobnie opła-

ca. Prawo jest niewystarczające, sądy i prokuratura nie doceniają szkodliwości takiego 

postępowania. Bardzo często zdarza się ze do tego celu wykorzystuje się inne związki 

zawodowe działające w zakładzie lub powołuje się związek który staje się kontrą dla 

normalności. Dlatego trzeba to zmienić. Ale aby to zrobić to należy zacząć od swojego 

podwórka. Nie będę potępiał kogokolwiek, ale  paru pracowników zrzeszonych w Soli-

darności, na kilkuset zatrudnionych ma ograniczone możliwości działania i może jedy-

nie patrzeć pracodawcy na ręce. Więc nie grzeszcie twierdząc  że związek niewiele robi 

lub niczym się nie interesuje.  

W zakładzie działają na chwilę obecną dwa związki zawodowe, o różnych poglądach i 

spojrzeniach na  temat. Statutowo, poglądowo oraz działaniem bardzo wiele nas różni 

i  będzie w dalszym ciągu różnić.  Dlatego warto skonsultować u źródła, kto i który 

związek zajął się pewnymi problemami i jakie stanowisko zajął w kluczowych spra-

wach. Oczywiście nowa ustawa o  związkach zawodowych a szczególnie zmiana o zwal-

nianych działaczach pod rządem PIS się zmienia, to niestety nie oznacza ze mamy do 

czynienia z władzą, która wspomaga lub rozpieszcza związki zawodowe,  a w szczegól-

ności NSZZ „Solidarność”. Konflikt miedzy związkami istnieje i będzie  istniał, a z przy-

krością musze przyznać że dodatkowo wiele spraw jest dyskutowanych poza naszymi 

plecami. Naprawdę nic prostszego zweryfikować informacje u źródła. Nie potępiam 

nikogo, ale pora przyjrzeć się paru  wiadomością, aby  wyciągnąć odpowiednie wnio-

ski, bez szeptania po bokach.   

Obecne nasze spotkanie z Infosem jest także nadrobieniem wielu zaległości  związa-

nych z działalnością naszej Komisji Zakładowej oraz Sekcji. W tym wydaniu dołączony 

został także Infos branżowy, aby zapoznać was z tym co dzieje się w naszym sektorze. 
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C o prawda  wybory odbyły się w marcu , a sekcyjne w 
kwietniu, niemniej należy przekazać pełne wiadomo-

ści i nowy sposób zorganizowania działalności związku 
Solidarność w naszym zakładzie i poza nim. 

Władzą wykonawczą jest Komisja Zakładowa nr 311 którą 
wybrali delegaci podczas Zakładowego Zebrania Delega-
tów organizacji zakładowej NSZZ „Solidarność”                    
Przewodniczącym został wybrany Dariusz Skorek, który z 
pośród wybranych członków  Komisji Zakładowej powołał 
na zastępców Elżbietę Dębską oraz Piotra Rybińskiego. 
Sekretarzem został Janusz Kudelski , natomiast skarbni-
kiem związku Danuta Jusińska. Ścisłe grono uzupełnili  
Członkowie Prezydium  w  składzie Krzysztof Borczyk, 
Marek Stabiński i Dariusz Wodarski. Wszystkie wymie-
nione powyżej osoby stanowią zgodnie ze Statutem NSZZ 
„Solidarność” działaczy, którzy posiadają bez względu na 
pełnioną funkcję równorzędne uprawnienia w składzie 
dwuosobowym, do podejmowania wszystkich najistot-
niejszych decyzji wraz z podpisywaniem dokumentacji 
negocjacyjnych i zobowiązań związkowych. Komisję Za-
kładową uzupełnili także: Agnieszka Gronecka, Ewa Kap-
ciak, Dorota Łach, Wojciech Koselski, Dariusz Przybysz i 
Jerzy Użarowski. Co prawda w składzie Komisji Zakłado-
wej  występowała jeszcze jedna osoba. Jednak zrezygno-
wała ona z przynależności do NSZZ „Solidarność”. W 
związku z nową ustawą zwana potocznie RODO, jej da-
nych personalnych nie możemy już na tym etapie poda-
wać. To samo dotyczy członków  wybranych do Komisji 
Rewizyjnej, których dane personalne są administrowane 
przez organizację zakładową NSZZ „Solidarność”. 

Podczas pierwszego spotkania powołane zostały zespoły 
problemowe w składach: 

BHP— Wojciech Koselski, Jerzy Użarowski, uzupełniane 
przez Społecznych Inspektorów Pracy — Ewę Kapciak, 
Marka Sztabińskiego, i Dariusza Przybysza. 

SOCJALNA— Elżbieta Dębska, Agnieszka Gronecka oraz 
Dorota Łach. 

P rzewodniczący Dariusz Skorek przekazał pierwsze 
informacje oraz oczekiwania wobec wybranych człon-

ków władzy związkowej. Nowością będzie informowanie 
o spotkaniach i zebraniach drogą SMS wszystkich działa-
czy.  Będą to te same informacje które zamieszczane są 
na tablicach w pokoju  związkowym.  

P owróciła sprawa zebrań Komisji Zakładowej, które 
decyzją wszystkich, odbywać się będą ze względu na 

czterozmianową pracę w co drugi czwartek miesiąca w 
godzinach 13-15. Ułatwi to komunikację oraz podejmo-

wanie uchwał i stanowisk.  

W pokoju  umieszczone zostały dwie tablice magne-
tyczne na których umieszczane są bieżące informacje 
oraz ogłoszenia, dostępne dla członków związku którzy 
w każdej chwili mogą się z nimi zapoznać.   

Nowością są arkusze informacyjne umieszczone na ta-
blicy w pokoju związkowym, dotyczące:                                     

1. Uzwiązkowienia  z rozbiciem na  poszczególne działy 
produkcyjne, uzupełniane co miesięcznie przez prze-
wodniczącego.  Ma to pomóc w monitorowaniu repre-
zentatywności związku i jego rozwoju.                                                                       
2. Harmonogramy pracy członków Komisji Zakładowej, 
uzupełniane przez poszczególne osoby.  Ułatwiają one 
określenie kto i w jakim czasie jest dostępny w  mo-
mencie planowania spotkań lub interwencji.                                                                           
3. Frekwencji na zebraniach Komisji Zakładowej. Arkusz 
ułatwia komunikację, przekazywanie informacji oraz 
podejmowanie uchwał i stanowisk.                                                                              
4. Frekwencji na rozmowach czy spotkaniach, poszcze-
gólnych członków Komisji Zakładowej. Ułatwia to mo-
nitorowanie zagadnień, którymi zajmowali się poszcze-
gólni działacze. Nowością jest także obowiązkowe 
stworzenia raportu z takiego spotkania lub podjętego 
tematu. Raport jest zawsze do przejrzenia przez zainte-
resowanych członków związku.  

Oczywiście to nie koniec nowinek, bo wiele nowych 
spraw i pomysłów jest omawianych podczas zebrań. 
Pierwszą zmianą będzie próba  integracji członków 
związku poprzez wyjazdy, spotkania lub imprezy orga-
nizowane przez związek. Dlatego powstał  pomysł o 
wyjeździe na Pielgrzymkę Ludzi Pracy. Po problemach 
technicznych i nieobecności przewodniczącego, zosta-
nie na nowo uruchomiona tablica informacyjna znajdu-
jąca się na drzwiach pokoju związku, gdzie będą 
umieszczane bieżące informacje oraz ogłoszenia o ak-
cjach skierowanych do związkowców.  

Wracając do sytuacji związkowej i pierwszego raportu 
na podstawie dotychczasowej działalności. W związku z 
wyborami, przerwy urlopowej i nieobecności przewod-
niczącego, do tej pory odbyło się 8 zebrań Komisji Za-
kładowej, przy średniej frekwencji 65%. Usprawiedli-
wionych nieobecności w tym okresie 15%.  

Od początku kadencji odbyło się 14 spotkań z kierow-
nictwem lub dyrekcją. Na każdym ze spotkań uczestni-
czyło minimum 2 członków Komisji Zakładowej. Raport 
nie dotyczy standardowych prac w komisjach bhp i so-
cjalnej. 
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P 
ragniemy przypomnieć  członkom NSZZ 

„Solidarność” o  przywilejach wynikających z 

przynależności do naszego związku.  Większość 

uprawnień zamieszczona jest w Statucie NSZZ 

„Solidarność”. Komisja Zakładowa w pewnych kwestiach 

ma prawo rozszerzyć zapisy, które obejmuje tak zwane 

minima. Pewne zmiany pojawiają się w Uchwałach Ko-

misji Krajowej, które są wytycznymi do dalszych działań. 

Jednych z takich uprawnień są sprawy społeczno - so-

cjalne związane z przynależnością do związku. Komisja 

Zakładowa w naszym zakładzie w pewnych zapisach 

skorzystała z tego prawa i rozszerzyła zakres działań i 

stawki zasiłków statutowych o których mówią poszcze-

gólne uchwały. 

Zasiłki statutowe zostały decyzją Komisji Zakładowej 
podniesione i wynoszą: 
- urodzenie dziecka - 500 zł 
- urodzenie martwego dziecka - 700 zł 
- śmierć rodziców - 300 zł 
- śmierć teściów - 200 zł 
- śmierć członka związku  - 700 zł (wypłacana rodzinie) 
- śmierć współmałżonka lub nieletniego dziecka - 500 zł 
 
Komisja Zakładowa podjęła także szereg uchwał doty-
czących działań społecznych i prawnych: 
- karta CDO24 - czyli 24 godzinna ochrona prawna, infor-
macja, konsultacja, przygotowanie pism związanych ze 
sprawami cywilnymi, konsumenckimi oraz prawa pracy 
- zwolnienie z płacenia składki drugiego członka związku 
zatrudnionego w zakładzie (wniosek do Komisji Zakłado-
wej) 
- zwolnienie z płacenia składki w momencie  1/2 etatu 
- dofinansowanie do imprez i wyjazdów integracyjnych 
dla członków związku 
- zwolnienie z płacenia składki  dla osób posiadających 
statut bezrobotnego,  
- dobrowolność płacenia składki dla emerytów i renci-
stów 
- zwolnienie z płacenia składki na okres nie dłuższy niż 6 
miesięcy (określony statutem i uchwałami) 
- Podniesienie do maksimum kwot zapomóg losowych, z 
tytułu ciężkiej sytuacji, leczenia i niespodziewanych zda-
rzeń ( według wytycznych urzędu skarbowego). 
 
Katalog jest długi i jak widać mocno wykracza poza Sta-
tut NSZZ „Solidarność” i uchwał około statutowych.     

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Ra-
falska przedstawiła w Gdańsku w trakcie spotkania Ko-
misji Krajowej NSZZ Solidarność propozycje rządu na rok 
2019.    

Propozycje rządu to odmrożenie kwoty bazowej w wyna-
grodzeniach w sferze budżetowej oraz kwoty bazowej 
funduszu socjalnego. Szefowa resortu potwierdziła rów-
nież propozycję podwyższenia w przyszłym roku wysoko-
ści minimalnego wynagrodzenia do 2220 zł.                             

– To propozycja, którą adresujemy do partnerów społecz-
nych i pracowników sfery budżetowej, której pensje nasi 
poprzednicy przez wiele lat mrozili powodując sytuację 
pogłębionych dysproporcji w wynagrodzeniach – zazna-
czyła minister Rafalska.      

– Wysokość minimalnego wynagrodzenia to propozycja, 
która wciąż jest w konsultacjach, ostateczny termin przy-
jęcia minimalnego wynagrodzenia to 15 września. Propo-
nowana przez nas stawka godzinowa to 14,50 zł. W tej 
kwestii jesteśmy otwarci na propozycje związkowe. Przy-
pominam, że największe wzrosty minimalnego wynagro-
dzenia to zawsze były decyzje rządów Prawa i Sprawiedli-
wości – dodała minister Elżbieta Rafalska. 

– Zakładowy fundusz świadczeń pracowniczych był mro-
żony przez poprzednie lata. To powodowało, że pracowni-
cy o najtrudniejszej sytuacji mieli ograniczoną możliwość 
korzystania z tego funduszu. Wiemy, że w 2015 r. wzrosty 
w sferze budżetowej były niższe niż w gospodarce, w 2016 
r. ten trend zaczął się zmieniać i wynagrodzenia wzrastały 
mimo, że kwota bazowa była zamrożona. Nasze propozy-
cje są przygotowane w sytuacji, gdy jest niższy niż zwykle 
deficyt, jest mała relacja długu publicznego. Mamy zdy-
scyplinowany budżet, racjonalny, ale dostrzegający pro-
blemy, finansujące programy społeczne – przekazała po 
spotkaniu minister. 

– Spotkanie trwało trzy godziny, było burzliwe, ale bardzo 
dobre i merytoryczne. Przekraczało również ramy tych 
trzech elementów, dotyczyła różnych kwestii – proble-
mów związkowców, polityki społecznej. To nasze, dzisiej-
sze spotkanie zostało szeroko wykorzystane, mogę po-
dziękować, że w takiej dyskusji pojawiają się kwestie wy-
magające dobrej współpracy – zakończyła minister. 

Solidarność postuluje o 12-proc. wskaźnik wzrostu wyna-
grodzeń w państwowej sferze budżetowej, 8,5 proc. wzro-
stu płacy minimalnej (do kwoty 2278 zł.) oraz odmrożenie 
kwoty naliczania funduszu socjalnego. Postulaty zostały 
przedstawione przez Związek podczas ostatnich obrad 
Komisji Krajowej. 
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WEJDŹ NA STRONĘ www.tysol.pl LUB GOOGLE PLAY I PO-

BIERZ APLIKACJĘ.  ZŁÓŻ ZMÓWIENIE NA http://tysol.pl/sklep 

D rodzy członkowie NSZZ „Solidarność” bardzo 
prosimy o  zgłaszanie się i odbiór legitymacji 

NSZZ „Solidarność”. W związku z RODO,  legitymację 
należy odebrać osobiście w pokoju związku u prze-
wodniczącego.  

Legitymacja uprawnia członka związku do załatwienia 
wszelkich spraw prawnych, interwencyjnych oraz 
konsultacyjnych w Regionie Mazowsze ul. Wolska 47, 
Sekretariacie Przemysłu Spożywczego ul. Prosta 30, 
bez konieczności pobierania zaświadczenia od Komisji 
Zakładowej nr 311 w Lotte Wedel. 

Legitymacja uprawnia członka związku do korzystania 
z wszelkich promocji i udogodnień, o których na bie-
żąco będziemy informować komunikatami. 

Na chwilę obecną posiadacz legitymacji może skorzy-
stać z promocji rocznej prenumeraty elektronicznego 
wydania Tygodnika Solidarność, w cenie 26 zł na rok 
(regularna subskrypcja Tygodnika to 94,99 zł rocznie). 

Każdy członek NSZZ Solidarność posiadający elektro-
niczną legitymację związkową może ubiegać się o kar-
tę rabatową uprawniającą do zniżek na paliwo oraz 
na wybrane produkty i usługi na stacjach Lotos i Lotos 
Optima.  Informację na temat  tego programu  poda-

my oddzielnym komunikatem, po otrzymaniu informacji od 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” na temat szczegółów 
tej bonifikaty i jej uruchomienia dla członków związku.  

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” prowadzi rozmowy z 
sieciami handlowymi i innymi podmiotami w celu podpisa-
nia dodatkowych upustów dla członków NSZZ 
„Solidarność”. Patrząc na to składka wnoszona do związku 
w bardzo szybkim czasie  zwróci się z nawiązką.   

Członkowie Solidarności otrzymają zniżki na 

stacjach LOTOS 

29 sierpnia Piotr Duda, 

przewodniczący Komisji 

Krajowej NSZZ Solidar-

ność i Wojciech Weiss, 

prezes spółki LOTOS 

Paliwa podpisują poro-

zumienie o współpracy. 

Od jesieni związkowcy oraz ich rodziny korzystające z elek-

tronicznej legitymacji członkowskiej otrzymają zniżki na 

paliwa, myjnie, oleje i płyny do spryskiwaczy oraz produkty 

z menu Cafe Punkt. 

– Od ubiegłego roku prowadzimy pilotażową współpracę ze 

śląsko-dąbrowską oraz podbeskidzką Solidarnością. Jeste-

śmy zadowoleni z tej kooperacji, dlatego podpisanie umo-

wy na szczeblu centralnym z największym związkiem w Pol-

sce – liczącym kilkaset tys. członków – to ważny krok dla 

sieci LOTOS – mówi Wojciech Weiss, prezes Zarządu LOTOS 

Paliwa.– Dotychczasowa współpraca Solidarności z LOTO-

SEM przynosi dobre efekty. Warto rozszerzać ją na wszyst-

kich członków Związku. Dlatego cieszę się z umowy i mam 

nadzieję na dalsze jej rozszerzanie – powiedział Piotr Duda, 

przewodniczący KK NSZZ „Solidarność”.  

Spółka LOTOS oferuje jednolite stawki rabatowe dla każde-

go związku. Użytkownicy związkowych kart otrzymują raba-

ty – od kilku do kilkudziesięciu groszy – za każdy litr paliwa 

standardowego (Pb95, ON, LPG) lub paliwa premium LO-

TOS Dynamic (Pb98, ON), a także 10% zniżkę na produkty z 

menu Cafe Punkt, zakup olejów i płynów do spryskiwaczy 

oraz 15% zniżkę na usługi myjni. 
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O kres wyborczy to także wybory w Regionach, Sek-
cjach, Sekretariatach oraz kończący się w paździer-

niku Komisji Krajowej.  Patrząc na kolejny poziom wybo-
rów, dokonaliśmy go w Sekcji i Sekretariacie. Na początek 
pragnę zapoznać wszystkich z nowo wybraną Radą Krajo-
wej Sekcji Przemysłu Cukierniczego, Młynarskiego i Pie-
karniczego NSZZ „Solidarność”. 

Przewodniczący:  Dariusz Skorek – Lotte Wedel            
Zastępcy: Jerzy Dziobek - Lajkonik  Snacks                                   
Wiesław Kwiecień - Wawel                                                
Sekretarz — Janusz Kudelski - Lotte Wedel                  
Skarbnik — Sławomir Niemirski - Barry Callebaut          
Członkowie Prezydium:                                                         
Ryszard Biedziak – Mondelez Jankowice                           
Dariusz Grzemba – SPC Warszawa                                        
Artur Krasiński – Mars  Polska                                                         
Jacek Rosół – Mondelez Skarbimierz                                  
Tomasz Sapiński – Dr Oetker Decor                                   
Monika Sobiech – Nielsen Polska                                                 
Członkowie Rady Sekcji:                                                      
Małgorzata Barańska- Szumer – Frito Lay                           
Roman Buczyński – Greiner Packaging                        

Zbigniew Czurgiel – Mokate                                              
Tomasz Jezierny – Mondelez Jankowice                        
Emilia Kamińska – Lantmannen Unibake                        
Zbigniew Karnaś – Polskie Młyny                                         
Łukasz Kosowski – Dr Oetker Decor                                   
Danuta Krawczyk – Wawel                                                         
Mirosław Lepiarczyk – Mieszko                                      
Krzysztof Milewski – Mondelez Płońsk                            
Piotr Modrakowski – Colian Bydgoszcz                             
Tomasz Niedźwiadek – Colian Lublin                             
Grzegorz Szumer – Mars Polska                                                       
Joanna Ściborowska – Nielsen Polska 

 Komisja Rewizyjna: 

Przewodniczący - Ryszard Madej - Balhsen                    
Bogusław Boroń – Grana                                                       
Jacek Laska – Mieszko                                                                  
Dorota Łach – Lotte Wedel                                                              
Marek Podlecki – Mondelez Płońsk                                 
Henryk Żołądź – Polskie Młyny 

Na chwilę obecną sekcję tworzą 22 organizacje związku 
NSZZ „Solidarność” z naszej branży. 
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Na pierwszym powyborczym posiedzeniu Rady Sekcji 

ustalono zakres obowiązków prezydium i powołanie 

zespołów tematycznych sekcji. Członkowie Prezydium 

zostali zobligowani i odpowiedzialni za budowanie ze-

społu i pracę nad wyznaczonymi zadaniami i problema-

mi, którymi zajmować się będą  przedstawiciele po-

szczególnych zakładów pracy.     

POWOŁANE ZESPOŁY — jeszcze na tą chwilę w niekom-

pletnych składach. 

INTERWENCJE:  Koordynator Jerzy Dziobek – odpowie-

dzialny za  sprawy interwencyjne, porady i  pomoc w 

ramach działań sekcji. W zespole Sławomir Niemirski 

STANOWISKA: Koordynator Wiesław Kwiecień – opinio-

wanie dokumentów opracowywanie  stanowisk. 

SZKOLENIA I BHP: Koordynator Ryszard Biedziak, – spra-

wy szkoleń i BHP. W zespole Jacek Rosół 

MŁODZI I KOBIETY: Koordynator Monika Sobiech – 

sprawy młodych oraz kobiet.  Prowadzenie i synchroni-

zacja wspólnego dysku. 

ROZWÓJ I WSPÓŁPRACA:  Koordynator Artur Krasiński 

– rozwój Sekcji ,przyjmowanie nowych organizacji, oraz 

pomoc i działania w celu zakładania związku. Kontakt z 

organizacjami pracodawców. W zespole Dariusz Skorek 

MEDIA I REKLAMA: Koordynator Tomasz Sapiński – re-

klama i rozwój medialny, prowadzenie strony interneto-

wej, portali społecznościowych, itd… W zespole Łukasz 

Kosowski, 

SOCJALNY: Dariusz Grzemba – zapewne sprawy socjalne 

i społeczne, koordynacja służby i uroczystości W zespole 

Waldemar Sobkowicz 

Na najbliższym posiedzeniu rady w dniu 04.10.2018, 

koordynatorzy poszczególnych zespołów przekażą infor-

macje z czteromiesięcznego okresu , wytyczne dla ze-

społów i pełne składy grup roboczych. 

Przewodniczący Dariusz Skorek   nadzoruje pracę po-

szczególnych zespołów. Włączył się także w zespół roz-

woju. Odpowiedzialny jest także za kontakt z Regionami, 

Sekretariatami, Komisją Krajową oraz  Parlamentem i 

Rządem R.P. 

W  czerwcu 2018 roku odbyły się wybory związko-

we  następnego szczebla, czyli Krajowego Se-

kretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność”, 

którego częścią  jest nasza Krajowa Sekcja. Dotychcza-

sowy przewodniczący Mirosław Nowicki przeszedł na  

zasłużoną emeryturę.  Delegaci sekretariatu docenili 

pracę i zaangażowanie i obdarzyli kolegę Mirosława 

Nowickiego godnością Honorowego Przewodniczącego 

Sekretariatu Przemysłu Spożywczego.  Jak pisaliśmy już 

wcześniej nasz przewodniczący Dariusz Skorek, podjął 

decyzje o tym, aby w tej kadencji nie kandydować na 

funkcję przewodniczącego Sekretariatu. Nowym prze-

wodniczącym Sekretariatu został Zbigniew Sikorski z 

Krajowej Sekcji Przemysłu Mleczarskiego, Spirytusowe-

go i Koncentratów Spożywczych.                                       

Skład Rady Sekretariatu:                                                  

Zastępcy —Jan Hałaś—sekcja piwa,                                         

Piotr Fabiański —sekcja mięsa                                    

Skarbnik—Andrzej Nowacki— sekcja mleka                 

Sekretarz—Eugeniusz Święcicki—sekcja mleka               

Prezydium: Dariusz Głogowski—sekcja mięsa,             

Teresa Kowalska—sekcja owocowo-warzywna,           

Cezary Kołodziejski—sekcja piwa.                                                           

Członkowie Rady: Barbara Bzowska—sekcja piwa,       

Witold Galik - sekcja gier losowych,                               

Eugeniusz Grodecki—sekcja hoteli,                                

Bartosz Komuda— sekcja hoteli,                                       

Stanisław Lubaś—sekcja cukru,                                         

Jacek Łabędzki—sekcja tytoni,                                            

Dariusz Skorek—sekcja słodyczy                                                            

Rada Sekretariatu powołała zespoły;                                 

1- ds. aktywnych form wypoczynku po pracy - Piotr Fa-

biański i Dariusz Głogowski,                                                   

2 - Zespół BHP i Prawa Pracy – Stanisław Lubaś i Cezary 

Kołodziejski.                                                                             

3 – Promocji, Rozwoju i Szkoleń – Teresa Kowalska-

Suchecka, Jan Hałaś i Monika Sobiech.                                       

4 - Opiniowania i konsultacji aktów prawnych - Zbi-

gniew Sikorski, Zbigniew Koban i Hieronim Stachel.                                                                                    

5 - do współpracy  krajowej i zagranicznej - Zbigniew 

Sikorski, Eugeniusz Święcicki, Bartosz Komuda, Monika 

Sobiech , Angelika Kozłowska                                               

6 - ds. młodych—Monika Sobiech, Bartosz Komuda, 

Angelika Kozłowska                                                                    

7 - Pełnomocników ds. osób niepełnosprawnych—

Dariusz Głogowski,                                                                                 

8 - ds. kobiet  - Katarzyna Gryciuk.  



  

www.solidarnosc311.pl                                                                                                                                             infos@solidarnosc311.pl 
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Związki zawodowe dla 

wszystkich pracowników 

25 lipca prezydent Andrzej Duda podpisał no-
welizację ustawy o związkach zawodowych. 
Nowe przepisy przyznają prawo do zrzeszania 
się osobom zatrudnionym na umowach cywil-
noprawnych. Kolejna ważna zmiana dotyczy 
podniesienia progów reprezentatywności orga-
nizacji związkowych w zakładach pracy. 

N 
owelizację ustawy o związkach zawodowych 
wymusił wyrok Trybunału Konstytucyjnego, 
który w czerwcu 2015 roku orzekł, że nie-

zgodne z ustawą zasadniczą jest pozbawienie prawa 
do zrzeszania się w związkach zawodowych osób za-
trudnionych na umowach cywilnoprawnych (zlecenie i 
o dzieło) oraz samozatrudnionych. Już w 2012 roku 
w wyniku skargi złożonej przez NSZZ „S” Międzynaro-
dowa Organizacja Pracy wezwała polski rząd do 
zmiany przepisów w tym zakresie. 

I 
stotna zmiana zapisana w nowelizacji ustawy o 
związkach zawodowych dotyczy podniesienia 
progów reprezentatywności organizacji związko-

wych w zakładach pracy. Dla organizacji reprezenta-
tywnych na poziomie krajowym (Solidarność, OPZZ, 
Forum Związków Zawodowych) próg ten ma wzro-
snąć z 7 do 8 proc. Z kolei dla pozostałych związków 
zawodowych z 10 do 15 proc. Zaostrzenie kryteriów 
reprezentatywności ma ograniczyć patologiczne zja-
wisko polegające na funkcjonowaniu nawet kilkudzie-
sięciu organizacji związkowych w jednym przedsię-
biorstwie. Obowiązujące dotychczas regulacje prawne 
umożliwiały liczącym kilkanaście osób związkom za-
wodowym, które były powoływane często z inicjaty-
wy samego pracodawcy, blokowanie wszelkich nego-
cjacji prowadzonych przez duże związki zawodowe. 

W 
 ustawie podpisanej przez prezydenta An-
drzeja Dudę zabrakło jednak wielu zmian 
postulowanych przez NSZZ Solidarność. 

Jedną z nich jest umożliwienie odpisywania składki 
związkowej od podatku dochodowego. Takie upraw-
nienie posiadają przedsiębiorcy, którzy składki odpro-
wadzane na rzecz organizacji pracodawców mogą 
traktować jako koszt uzyskania przychodu. Propozy-
cja Solidarności w tym zakresie zyskała przychylność 
resortu rodziny jednak sprzeciwiło się jej Minister-
stwo Finansów. Znowelizowana ustawa zacznie obo-
wiązywać od 1stycznia 2019 roku. 

Z 
wiązki zawodowe i organizacje pracodawców za-
akceptowały rządowy projekt ustawy o pracowni-
czych planach kapitałowych. To oznacza, że re-

forma najprawdopodobniej wejdzie w życie. PPK ma 
stanowić dodatkowe źródło dochodu na emeryturze 
kosztem nieco niższych wynagrodzeń w trakcie pracy 
zawodowej. Udział w Pracowniczych Planach Kapitało-
wych ma być dobrowolny, ale pracownik zostanie zapi-
sany do programu automatycznie. Osoba, która nie bę-
dzie zainteresowana PPK, będzie musiała złożyć praco-
dawcy oświadczenie o rezygnacji z opłacania składek. 
Zgoda partnerów społecznych była możliwa dzięki ko-
rzystnym dla pracowników poprawkom do pierwotnej 
wersji projektu. Pieniądze gromadzone w PPK będą sta-
nowiły prywatną własność pracownika. Dlatego są one 
zupełnie innym instrumentem niż Otwarte Fundusze 
Emerytalne. Pieniędzmi gromadzonymi w PPK będą za-
rządzać towarzystwa funduszy inwestycyjnych, po-
wszechne towarzystwa emerytalne oraz zakłady ubez-
pieczeń na życie. Wyboru instytucji finansowej zarzą-
dzającej środkami będzie dokonywał pracodawca w po-
rozumieniu z zakładową organizacją związkową. Dzięki 
temu pracownicy zakładów, w których działają związki 
zawodowe, będą mieli realny wpływ na to, jak i przez 
kogo zarządzane są ich pieniądze zgromadzone w PPK. 

S 
enat odrzucił wniosek prezydenta Andrzeja Dudy 
w sprawie referendum konsultacyjnego dotyczą-
cego zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Pol-

skiej.— Decyzja Senatu jest wyrazem braku szacunku 
dla społeczeństwa, któremu odmawia się prawa głosu 
w najważniejszych dla niego sprawach. W tym kontek-
ście politycy Zjednoczonej Prawicy są takimi samymi 
hipokrytami jak PO i PSL, które w latach swoich rzą-
dów również nie pozwalały obywatelom na referenda 
– powiedział po głosowaniu przewodniczący Komisji 
Krajowej NSZZ Solidarność Piotr Duda. Politycy partii 
rządzącej i ugrupowań opozycyjnych pozbawili obywa-
teli szansy na wypowiedzenie się w kluczowych dla 
przyszłości naszego kraju sprawach. Odrzucając prezy-
dencki wniosek, senatorowie PiS stanęli nie po stronie 
obywateli, których są zobowiązani reprezentować, lecz 
po stronie wszystkich patologii III RP oraz ludzi i śro-
dowisk, które ten system reprezentują 
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ETi wynajął magazyny FM Logistic 

T urecki producent słody-

czy ETi European Food 

Industries powierzył FM Lo-

gistic realizację usług maga-

zynowych.  ETi zamierza za-

oferować polskim konsu-

mentom 38 produktów z 11 

marek z kategorii jak: czeko-

lady, herbatniki, ciasta, wafle oraz słone przekąski. W 

pierwszym roku działalności w Polsce firma chce zainwe-

stować w budowę sieci dystrybucyjnej i pozycjonowanie 

produktów na sklepowych półkach – podaje portal spo-

żywczy. Oficjalnie swoją działalność w Polsce firma rozpo-

częła w styczniu 2018 r., natomiast działalność operacyjną 

w czerwcu br.  

Stagnacja w płatkach. 

P łatki śniadanio-

we dla dzieci 

stanowią połowę 

sprzedaży ilościowej 

i wartościowej całej 

kategorii. Jednak 

przez ostatnie lata zauważamy stagnację.   Jednocześnie 

wzrasta sprzedaż produktów skierowanych do całej rodziny, 

między innymi płatków kukurydzianych. Potwierdza to że 

część rodziców przeszła na zdrowsze  śniadania dla wszyst-

kich. Jednak segment jedzenia dla dzieci  dynamicznie ro-

śnie. Tradycyjnie dla dziecięcego odbiorcy dedykowane były 

głównie produkty certyfikowane. Obecnie producenci do-

strzegli potencjał w rozszerzaniu oferty. Nawet w katego-

riach,  takich jak makarony czy słone wypieki, pojawiają się 

oferty skierowane do najmłodszych – informuje Nielsen. 

Stowarzyszenie Producentów 

Pieczywa 

Nic nie stoi na przeszkodzie rozpowszechnienia wśród 

konsumentów mody na zdrowy, oryginalny, polski 

chleb. Jednak problem w tym, że w Polsce wciąż braku-

je uczciwych piekarń, które wytwarzają pieczywo zgod-

nie ze sztuką piekarstwa. bardzo często sięgamy po 

odpieki które preferują rożnego rodzaju superskle-

py.  Aby Polacy sięgnęli po zdrowe pieczywo, Nowel 

wraz z trzema innymi producentami pieczywa powo-

łał  Stowarzyszenie Producentów Pieczywa.  

Największa piekarnia Lantmannen 

Unibake w Nowej Soli 

Lantmannen Unibake,  otworzył swoją nową piekar-

nię w Nowej Soli – największą w Polsce i drugą co do 

wielkości w Europie. Pierwsza linia produkcyjna  roz-

poczęła wypiek w styczniu. Docelowo w Nowej Soli 

zatrudnienie znajdzie 110 pracowników. Docelowo – 

do końca roku 2019 będą trzy linie produkcyjne, wy-

twarzające 60 tys. ton pieczywa rocznie. Głównymi 

odbiorcami pieczywa z Nowej Soli będą międzynaro-

dowe, duże sieci restauracji szybkiej obsługi sprzeda-

jące hamburgery i hot dogi, a także inni klienci z ryn-

ku gastronomicznego (HoReCa): restauracje, bary, 

stacje benzynowe. Około 50% produkcji trafi na rynek 

polski, pozostała część – na rynek niemiecki, a także 

do Czech, Słowacji, Państw Bałtyckich i Skandynawii – 

podaje portal spożywczy.  
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P 
oniedziałek był bardzo piękny, pełny słońca. Zno-
wu zapowiadał się upał. Po wejściu do firmy, 
znajoma sylwetka Pana Alojzego mignęła mi na-

gle przed oczami, więc zagadnąłem z uśmiechem:       
–Witam Panie Alojzy,  gorący dzień się zapowiada- rze-
kłem, chcąc zagaić rozmowę.  
-A szaconek-odpowiedział Pan Alojzy - faktycznie i to od 
dawna. Bida z nędzą czyly też posucha. Wode oszczę-
dzać kazali, a jak robotę wykonać? 
-Taki mamy klimat - odrzekłem,  uśmiechając się zna-
cząco do Pana Alojzego - na sucho pracować. 
-No dzieciak Pan jesteś - obraził się Pan Alojzy. Co ja 
amerykan, coby partolić robote. Mnie wraźliwość nie 
pozwala., Zresztą jak w makówce zaczniesz Pan analyzo-
wać, to sam Pan do wniosków konkretnych dojdziesz. 
Robota ma być zrobiona, a jak nie to ludziska by gadali 
na mem punkcie. Co ja  mam na pierwszej szpalcie jakiej 
gazety figurować. 
-A nie ciekawie byłoby tak? Będzie 
napisane dajmy na to: Alojzy P. boha-
ter w walce z posuchą. 
-A idź sianowny Panie do diabła, to 
stanowi problema, bo i rospentajo się 
różne wojny i tym podobnież, a 
wszystko bez ten kit dziennikarza. Nie, 
nie mogie sobie teraz detalicznie na to 
pozwolić. Mogie zaznaczyć że każda 
robota jest znaczna, ale barłożyć nie-
godnem jest.  
-A nie do końca Pana rozumiem? Czy 
pochwalenie się dobrze wykonaną pracą, kreatywno-
ścią lub innymi zadaniami, to coś wstydliwego? 
-Jak Pan uważnie słuchałeś, rospenta się przez dzienni-
karzynę to, że komuś po latach chciało by to jakoś uczcić 
i na zebraniu pochwalić. Ale wtajemniczone wiedzą, te-
raz i Pan jesteś wtajemniczony -powiedział Pan Alojzy — 
że byczo jest i możebnie jaką nagrode otrzymać albo 
trochę sałaty. Mnie tam gancegal, ale to co Panu po-
wiem, to że każden jeden obywatel, któren pośród swo-
jej familii albo znajomych posiada, ma prawo letko coś 
dodać i przeinaczyć. Panie ludzie gadajom, a potem nie-
bożebne banialuki tworzom się z tego. A co Pan wyrwa-
ny jesteś ze środowiska naturalnego, żeby nie rozumieć, 
co we arbuzie narodzi, to na jenzyku.   
-Ale to plotki i z tym powinno się właśnie walczyć. 
Przecież gdy coś jest niezrozumiałe,  to najlepiej po-
dejść, zapytać i wysłuchać wyjaśnień. 
-Mowa trawa szanowny Panie, ja tam swoje wiem, a 
każdy wtranca drentwe mowe i myśli okrągło jak mieć  

pożytek z tego. A pan szanowny w jakiem charakterze sta-
je? Prekuratora, czy papugi? Panie, mnie sie tak w maków-
ce kolebie, że pan to charakterny jesteś i u ciebie dane sło-
wo ma najwyższe mniejsce. Ale z narodem to różnie bywa, 
a ciężko cokolwiek poukładać.  
-Jak to, Panie Alojz! Przecież, gdy ktoś ma jakieś wątpli-
wości to najlepiej dowiedzieć się z wiarygodnego źródła. 
-O dla sianownego Pana to proste, ale ja se stoję i tylko 
oczkami przebieram. Same nie podejdą, ale umyślnego to 
dawaj napuścić. A co, a dlaczego, a może kto nieuprawo-
mocniony był. Panie co za androny niektóre ludzie wymy-
ślają.   Człowiek nie do końca jeszcze wie co można, gdzie i 
z kim. Oni swoje mądrości uskuteczniali, używając sobie ile 
wlezie.  Dlatego tyż czasami chodzi sie tu i ówdzie, wysyła-
jąc napotkanych w pojedynkie gdzie potrzeba. Z natury 
jestem uczuciowy. Ale jak o jedno słowo za dużo kto po-
wiedział, to mu wyjechałem jak sprzedawca krawata z Kier-

celaka. Powiedziałem co uważałem za 
stosowne i dawaj nazad, do roboty.  
-Oj nieładnie Panie Alojzy. Ale zgo-
dzę się z tym, jak coś nie wiesz, to 
nie podjudzaj innych, aby za ciebie 
się czegoś dowiedzieli. 
-A co se Pan, myślisz, że jaka ciula 
podmiejska starmu warsiawiakowi 
będzie kit wciskać a przy tem porzon-
dnym ludziom i jeszcze inszych do 
tego buntować. Dla mnie to jak naj-
bardziej aleganckie załatwienie inte-
resu, jak kto przyjdzie i zaweźmnie 

informacje. Detalycznie to mnie to sie podoba, wyższe 
ogłade posiadam. Ale najgorsze to te, które same nic nie 
zawezmą z wiadomości i innych namawiają. A dowiec się, a 
kto był, a co zrobił, Panie jak się jest ospowiedzialny za 
swoje  to i samemu żurawia można zapuścić. Jak kto mnie 
niemożebnie podgrymasza, łobuz się robię i z samem sobą 
wytrzymać mnie trudno. Sianowny kerowniku. Ja rozu-
miem, że pan tu insze interesa reprezentujesz i za adwoka-
ta robisz, ale i mnie też nerwy puścić mogą a wtedy za sie-
bie nie ręczę. Wisz pan to, że kilku za plecamy rezon psuje, 
to ja nieścierpię, a Ja swoje wiem, bo ludzie gadajom.  
-Miło się z Panem rozmawiało, chociaż o nie zbyt cieka-
wych i dyskretnych sprawach.                                                                                    
-No ale my tu gadu gadu a robota oczekuje, za przeprosze-
niem, zakonczmy te rozmowe. Kup Pan jakiej słodyczy, albo 
zimne pifko, aby  gembe  osłodzić. Oczywiście po fajnran-
cie,  coby krytykie uniknąć lub jakowyż inszą krzywde, oraz 
nie nadużyć ślachetnego zdrowia.   Szaconeczek dla Pana.  
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Z 
 dużym opóźnieniem, ale musimy napisać o Spar-

takiadzie Przemysłu Spożywczego. Jak co roku na-

sza drużyna uczestniczyła w tym wydarzeniu i bra-

ła czynny udział w zmaganiach sportowych. Tym razem 

miejscem zmagań pracowników był Ośrodek Wypoczynko-

wy Ostrów Pieckowski . Patronat nad doroczną Spartakiadą 

objęli: Przewodniczący Komisji Krajowej Piotr Duda, Za-

stępca Przewodniczącego KK ds. branż Bogdan Kubiak, 

Przewodniczący KSPS Mirosław Nowicki, Przewodniczący 

Regionu Warmińsko Mazurskiego Józef Dziki, Wójt Gminy 

Piecki Pani Agnieszka Anna Kurczewska. Patronat medialny 

objął Tygodnik Solidarność.  

Ponad sześciuset uczestników rywalizowało ze sobą o pu-

chary i nagrody w czternastu konkurencjach sportowych. 

Do rywalizacji przystąpiły 22 drużyny z zakładów przemysłu 

spożywczego.  Nie było wcale tak źle z naszą ekipą i w paru 

dyscyplinach udało się naszym reprezentantom zająć spek-

takularne miejsca, co nas  bardzo ucieszyło.  

Sukcesem było 1 —miejsce w turnieju przeciągania liny 

mężczyzn im. Andrzeja Kamińskiego, natomiast nasze pa-

nie zajęły w tym turnieju 4 lokatę, co tym bardziej nas cie-

szy, że turniej jest pod naszą opieką i sponsoratem.  

Innym sukcesem po raz pierwszy w spartakiadzie jest zaję-

cie 3 —miejsca drużyny w piłce nożnej. W turnieju Rzut Lotką — 

3 miejsce także dla naszej ekipy. W turnieju tenisa stołowego 2 - 

miejsce dla Teresy J. z naszej drużyny. W biegu przełajowym 

kobiet 4 miejsce zajęła Joanna K. , natomiast w biegu męskim 8 - 

miejsce Tomasza Z.  W podnoszeniu ciężarka kobiet - 6 miejsce 

Joanny G., natomiast w konkurencji męskiej 5 - miejsce  Toma-

sza Z.   

Wyniki innych dyscyplin z miejscami naszej ekipy: Siatkówki Ko-

biet  - 6 miejsce, Siatkówka Mężczyzn — 8 miejsce, Sztafeta Re-

kreacyjna - 6 miejsce,  Rzutów Do Kosza  - 10 miejsce. 

 Nasza ekipa w klasyfikacji generalnej (drużynowo punktowane 

było 6 pierwszych miejsc), tym razem znalazła się poza pudłem, 

zajmując ostatecznie 4 miejsce.  Wyprzedziły nas ekipy  3 - miej-

sce Animex Foods Morliny, na miejscu 2 drużyna z SPC Warsza-

wa, na miejscu 1 drużyna z ZPC Mieszko.  Ale sukces spartakiady 

to także sukces Krajowej Sekcji, której przewodniczącym jest 

Dariusz Skorek. Na 5 miejscu znalazła się ekipa z Mars Polska, co 

dodatkowo  podkreśla wkład jakim  w sekcji jest promocja spor-

tu pracowniczego. Cztery ekipy z sekcji w pierwszej szóstce Spar-

takiady podkreślają zaangażowanie naszych zakładów w rekrea-

cję, zdrowy wypoczynek,  integrację i zabawę.  Zabawę, bo naj-

większą  dodaną wartością Spartakiady jest zabawa we wspól-

nym gronie pracowników zakładów spożywczych z kraju. 



  

www.solidarnosc311.pl                                                                                                                                             infos@solidarnosc311.pl 

D zisiejszy rynek pracy jest bardzo dynamiczny. Pora 
spojrzeć na rzeczywistość. Możemy to zauważyć 

w przebiegu karier pracowników. Według danych opu-
blikowanych przez Eurobarometr, Polacy zmieniają pra-
cę średnio, co 2,8 lat. Widać to zwłaszcza na początku, 
kiedy młody pracownik zdobywa doświadczenie i szuka 
swojej ścieżki zawodowej. Co jest najczęstszym powo-
dem tego kroku?  

Zapewne powodem może być dodatkowy, niedocenio-
ny wysiłek. Pokutuje także sformułowanie, co za dużo, 
to niezdrowo. Tak zwane międzyczasy i coraz więcej 
obowiązków, nie nastrajają nas pozytywnie do wykony-
wanych zajęć. Wiąże się to dodatkowo z  innym symp-
tomem, pojawia się stres. Przecież nikt z nas nie jest w 
stanie pracować, gdy poziom stresu przewyższa nasze 
możliwości. Nawet dla osób odpornych istnieje poziom 
nie do przeskoczenia. Stres ma destruktywne działanie. 
Pracownicy z mniejszą odpornością na stres nie radząc 
sobie z tempem pracy i zbyt dużym nagromadzeniem 
obowiązków, zmieniają stanowisko szukając czegoś 
mniej stresującego. Innym zauważalnym sygnałem jest 
brak możliwości rozwoju. Zmianę pracy z powodu braku 
możliwości rozwoju wskazuje 25 % Polaków. Niedobrze 
jest, gdy po pewnym czasie, wraz z opanowaniem 
umiejętności i przyswojeniu wymaganej wiedzy, coś się 
zmienia i pojawia się brak rozwoju, czyli zastój. Mimo 
że inne symptomy są pozytywne to brak rozwoju jest 
poważnym sygnałem o zmianę. Nie inaczej jest, gdy 
podnosimy swoje kwalifikacje i wzrasta nasza świado-
mość o wartości rynkowej naszych umiejętności czy 
wykształcenia. Jeśli firma tego nie dostrzega to jest do-
bry moment, aby nie zwlekać z decyzją, która jest w 
pełni uzasadniona. Tych uzasadnień pojawia się coraz 
więcej. Gdy ocenimy naszą pracę, jednym z ważniej-
szych punktów jest motywacja. Warto podkreślić zna-
czenie motywacji w pracy. Jeśli odczuwamy jej brak, 
to pewne, że nie zagościmy długo na  stanowisku. Czym 
zatem zmotywować pracownika, aby na dłużej zagościł 
w naszej firmie? Jeśli nie wiadomo, o co chodzi… No 
właśnie. Z tego powodu zmieniło pracę 20 % ankieto-
wanych. Gdy zarabiamy zbyt mało, odebrana zostaje 
nam motywacja i poczucie wartości tego, co robimy. 
Ale zdarza się też tak, że pomimo całkiem niezłych za-
robków, jesteśmy niezadowoleni z braku benefitów 
pozapłacowych lub ich nieadekwatnego doboru w po-

równaniu do wykonywanych zajęć i obowiązków w pracy. 
Większość firm proponuje już pozapłacowe benefity, które 
w kuszą pracowników szeregiem bonusów, poza oferowaną 
pracą i zarobkami. Najbardziej paraliżującym sygnałem i 
przyczynkiem zmiany pracy i wartym zauważenia jest at-
mosfera. Bardzo czuły punkt i jeśli doświadczamy złej at-
mosfery, ciągłych konfliktów, czy mobbingu, okazuje się 
ona jednym z ważnych powodów rezygnacji ze stanowiska. 
Negatywna atmosfera powoduje zmęczenie psychiczne i 
zmniejsza naszą efektywność. Zdarza się także, że złe samo-
poczucie jest spowodowane konfliktem wartości pomiędzy 
naszą osobą a firmą, w której pracujemy. Jeśli nie mamy 
komfortu psychicznego, szacunku i nasz wysiłek nie jest 
doceniany, to jest to powód do jak najszybszego rozejrzenia 
się za nową pracą. Po dłuższym czasie nie możemy już igno-
rować tego stanu rzeczy. Na lepsze wyjdzie nam praca w 
zdrowej atmosferze, nawet, jeżeli zarobimy wtedy mniej. 
Kolejnym zbadanym i znanym powodem zmiany pracy jest 
wypalenie zawodowe. Występuje on w momencie, gdy nie 
możemy dopasować się do danej pracy z powodu zbyt du-
żej liczby obowiązków, złej atmosfery, braku motywacji, czy 
konfliktu wartości. Stan wypalenia zawodowego pojawia 
się, gdy pracujemy zbyt długo, w złych warunkach, ciągłych 
nerwach i nie dostrzegamy już pozytywnych stron naszej 
pracy. Nie mamy już w głowie tysiąca pomysłów, tworzenie 
nowych rozwiązań nie idzie nam lekko, a nasze działania są 
powtarzalne. Ciekawym i częstym powodem zmiany pracy 
jest zmiana branży. Przejawia się to chęcią spróbowania 
swoich sił w nowej branży, w nowych realiach nieznanych 
nam dotychczasowej karierze zawodowej. Wśród wielu po-
wodów zmiany pracy, jest jeden, który cechuje szczególnie 
ambitne i przedsiębiorcze osoby. Jeśli pomysł na biznes nie 
daje ci spokoju, a w głowie masz coraz dokładniejszą wizję 
tego, co chciałbyś robić, to nadszedł czas, aby przejść na 
swoje. Najmniej zauważalnym, ale wcale nie mniej ważnym 
powodem jest zmiana życiowa. Przyczynkiem może być 
zmiana kryteriów dotychczasowego życia i to, że nie tylko 
praca się liczy, oraz to co stawiamy na pierwszym miejscu. 
Jednak w dotychczasowym miejscu pracy może być na-
prawdę przyjemnie. Jeśli potrafimy podejść do swojego ży-
cia z dystansem i humorem, to zmiana pracy nie musi być 
spowodowana powyższymi realiami. Przecież życie zawodo-
we w dotychczasowej firmie, może przejawiać się dobrą 
atmosferą, oraz obfitować w sytuacje sympatyczne.         
Czego wam serdecznie życzę.  
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Po nagrodę z poprzedniej krzyżówki zapraszamy PAWŁA T. (nazwisko znane redakcji) z linii PT.ML. 

Są dwa sposoby na to, żeby znaleźć się na wierzchołku dębu. Jeden, to usiąść na żołędziu i czekać.          

Drugi, to wspiąć się na drzewo. (Charles Kemmons Wilson) 
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 K 
nedle to potrawa mączna wywodząca się z niemieckiego obszaru 
językowego (Knödl), popularna także w Polsce. Ma postać kulek 
z ciasta nadziewanych mięsem lub innymi składnikami, w Polsce 

najczęściej śliwkami. W Niemczech stosuje się nadzienie mięsne, ze szpi-
naku, czasami knedle są dodatkiem do zup. W Czechach knedlami określa 
się także popularne knedliki. Przepisów na knedle jest co najmniej tyle, 
ile na pierogi. Ja robię według przepisu mojej Babci. I zawsze "na oko", 
choć na potrzeby podaję ilość składników, a zbliża się teraz sezon śliwko-
wy i warto to wykorzystać. Ja knedle podaję  ze śmietaną lub jogurtem, 
lekko posypane cynamonem i cukrem. Z takiego ciasta robię  także kopyt-
ka, tylko wtedy dodaję mniej twarogu. Koniecznie do wypróbowania!  
Wszystkie składniki na ciasto połączyć w misce i wyrobić, by ciasto się 
mocno nie kleiło. Ziemniaki najlepiej przecisnąć przez praskę. Odrywać 
nieduże kawałki ciasta, spłaszczać na dłoni, na środek kłaść odpestkowa-
ną śliwkę, do jej środka sypać około pół łyżeczki cukru. Zlepiać dokładnie 
kształtując kulki. Gotować w osolonej wodzie około 2 - 3 minut 
(liczone od momentu wypłynięcia na powierzchnię). Podawać ciepłe z 
ulubionymi dodatkami. Innym sposób to knedle bez sera. Wytwarzamy je 
tak samo lecz ciasto różni się składnikami. 

KNEDLE BABCI 

500g twarogu półtłustego lub tłuste-
go, zmielonego raz przez maszynkę 

500g ugotowanych ziemnia-
ków (posolonych przy gotowaniu) 

2 jajka,  

1 szklanki mąki pszennej (wsypać 3/4 
szklanki, a pozostałe dodać w razie 
potrzeby) 

700 g śliwek, cukier, cynamon 

KNEDLE STANDARD 

1 kg ziemniaków 
250 g mąki pszennej 
3 łyżki mąki ziemniaczanej 
pół łyżeczki soli 
2 jajka  

W POPRZEDNICH CZĘŚCIACH — Pan Plotek mocno zaspany i poparzony kawą, 

spóźnia się do pracy. Zostaje wysłany przez kierownika na test kompetencji. 

Niestety trafia na trudne zadanie, które przerasta jego umiejętności, a minuty 

nieubłaganie płyną.  

KONIEC 
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