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Piotr Duda wybrany na trzecią  
kadencję na Przewodniczącego  

Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. 

D elegaci XXIX Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarność 

wybrali Piotra Dudę na trzecią kadencję Przewodniczącego 

Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Piotr Duda był jedynym kan-

dydatem na przewodniczącego w głosowaniu otrzymał 248 gło-

sów. Głosowało 267 delegatów. Piotr Duda był jedynym kandyda-

tem i jak niemal każdy kandydat na stanowisko związkowe, przed 

wyborami, prezentację swojej kandydatury rozpoczął od podania 

wieku – ma 56 lat, wstąpił do związku – 1980.   
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UCHWAŁA Nr 17  

XXIX KZD  

ws. wolnych od pracy niedziel i świąt 

          Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” stoi na stanowisku, że 

w niedziele powinna być prawnie ograniczona praca niekonieczna.          

W roku 1980 „Solidarność” walczyła o wolne od pracy soboty, a obecnie 

musi upominać się o wolne niedziele. 

 

            Dla przykładu, w branży spożywczej pracownicy zmuszani są do 

pracy we wszystkie dni w roku, w niedziele i nawet największe święta.  

Ma to niezwykle negatywny wpływa regenerację sił, na życie rodzinne jak 

i na zaspokajanie innych podstawowych ludzkich potrzeb. 

 

              Krajowy Zjazd Delegatów zobowiązuje Komisję Krajową do         

podjęcia działań w celu prawnych regulacji eliminujących pracę                

niekonieczną w niedzielę. 
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Zbigniew Herbert 

Przesłanie pana Cogito 

Idź dokąd poszli tamci do ciemnego kresu 
po złote runo nicości twoją ostatnią nagrodę 

Idź wyprostowany wśród tych co na kolanach 

wśród odwróconych plecami i obalonych w proch. 

Ocalałeś nie po to aby żyć 
masz mało czasu trzeba dać świadectwo 

bądź odważny gdy rozum zawodzi bądź odważny 
w ostatecznym rachunku jedynie to się liczy 

a Gniew twój bezsilny niech będzie jak morze 
ilekroć usłyszysz głos poniżonych i bitych 

niech nie opuszcza ciebie twoja siostra Pogarda 
dla szpiclów katów tchórzy oni wygrają 
pójdą na twój pogrzeb i z ulgą rzucą grudę 
a kornik napisze twój uładzony życiorys 

i nie przebaczaj zaiste nie w twojej mocy 
przebaczać w imieniu tych których zdradzono o świcie 

strzeż się jednak dumy niepotrzebnej 
oglądaj w lustrze swą błazeńską twarz 
powtarzaj: wstałem powołany – czyż nie było lepszych 

strzeż się oschłości serca kochaj źródło zaranne 
ptaka o nieznanym imieniu dąb zimowy 
światło na murze splendor nieba 
one nie potrzebują twego ciepłego oddechu 
są po to aby mówić: nikt cię nie pocieszy 

czuwaj – kiedy światło na górach daje znak – wstań i idź 
dopóki krew obraca w piersi twoją ciemną gwiazdę 

powtarzaj stare zaklęcia ludzkości bajki i legendy 
bo tak zdobędziesz dobro którego nie zdobędziesz 
powtarzaj wielkie słowa powtarzaj je z uporem 
jak ci co szli przez pustynię i ginęli w piasku 

a nagrodzą cię za to tym co mają pod ręką 
chłostą śmiechu zabójstwem na śmietniku 

idź bo tylko tak będziesz przyjęty do grona zimnych czaszek 
do grona twoich przodków: Gilgamesza Hektora Rolanda 
obrońców królestwa bez kresu i miasta popiołów 

Bądź wierny Idź 

Oczekiwania i nic po za tym. 

Zastanawiałem się jak zacząć, 

ale życie samo rozwiązało 

ten problem.  Koniec roku to 

okres podsumowań i refleksji.  Skończyło nam się świę-

to demokracji, a teraz przeżywać będziemy inny rodzaj 

świętowania.  Ale, wracając do demokracji, to zakoń-

czył się proces wyborczy w całej Solidarności. Trwał 

długo, prawie cały rok, poczynając od najniższych struk-

tur zakładowych , poprzez sekcje, sekretariaty, regiony 

kończąc na Komisji Krajowej.  Tym razem jako członek 

Krajowej Komisji Wyborczej miałem szansę być obecny 

w wielu spotkaniach i wiele z nich nadzorować.  I nasu-

wa mi się jedno spostrzeżenie. Jako związek starzejemy 

się, a młodość z trudem przebija się w działaniach 

związku.  Ale w tym okresie przezywaliśmy także inny 

rodzaj święta demokracji - wybory samorządowe. 

Uczestnicząc w tym procesie miałem poczucie, że po 

raz kolejny przeżywam zabawę w kotka i myszkę. Doło-

żyłem wszelkich starań aby spełnić swój obowiązek, 

aby świadomie zaznaczyć długopisem odpowiednią 

kratkę.  Jednak mam wrażenie że ktoś zabawił się moim 

kosztem.  Z przerażeniem dostrzegłem że mimo upływu 

lat, wielu z kandydatów na plakatach wyborczych nie za 

wiele się postarzało, a hasła jakie były lansowane nie 

zmieniły się od wielu lat. Oprócz  wizerunku na tle par-

tyjnego logo, wszyscy z kandydatów obiecywali dużo i 

jeszcze więcej, nie wyjaśniając w żaden sposób jak to 

zrobią. Dla każdego coś dobrego czyli, więcej żłobków i 

przedszkoli, darmowa komunikacja dla seniorów czy 

też więcej ścieżek rowerowych. Tylko tak naprawdę nic 

dla zwykłego zjadacza chleba jakim jestem.  Mam 

szczęście lub nieszczęście, urodzić się i mieszkać w mie-

ście, które oprócz tego że jest wielkomiejską metropo-

lią, jest także stolicą Polski. Zafundowano mi wybór 

pomiędzy  Panami Kaczyńskim i Schetyną oraz grupą 

lokalnych kandydatów, o których wiedziałem tylko tyle 

jak się nazywają i jakie mają preferencje partyjne. A ja 

chciałem zagłosować na CZŁOWIEKA, który wie gdzie 

mieszka, gdzie jest najlepsza kawa lub wypiekają 

smaczny chleb. Jak ominąć korki w wiecznie zabloko-
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wanym mieście, gdzie trudno się oddycha. Nie miałem 

szansy pójść  na drugą turę, bo wygrała nie demokracja 

ale partiokracja. Ja przegrałem już w pierwszej turze, 

zanim poszedłem do lokalu wyborczego. Przegrałem, bo 

moje czynne prawo wyborcze, wbrew mojej woli, spro-

wadzone zostało do statystycznego głosu w rywalizacji 

partyjnej. Tak samo zapewne było w Katowicach, Gdań-

sku, Wrocławiu, Suwałkach, Poznaniu, etc.  I mimo tego 

narzekania, najbardziej  jestem rozgoryczony zachowa-

niem tych, którzy nie mieli odwagi i dobrej woli wziąć 

udziału w wyborach. Ja mam prawo narzekać na taką 

demokrację, bo w niej uczestniczyłem i dokonałem jed-

nak jakiegoś wyboru, chociażby poprzez uczestnictwo. I 

patrząc na nasze podwórko, tak samo jest w naszym 

zakładzie. Najwięcej narzekać będą ci, którzy  w żadnym 

procesie nie uczestniczyli, czy to wyborach Społecznej 

Inspekcji Pracy, Rady Pracowników czy też  wspierając 

jeden czy drugi związek zawodowy istniejący w firmie. 

Pracujemy od jakiegoś czasu w zwykłym korpo. Nie 

wstydźmy się tego głośno powiedzieć, gdzie zachowania 

społeczne i szacunek, są tylko spisane na papierze w ko-

deksie etycznym. Dlaczego tak sadzę?  Opieram to nie 

tylko na swoich doznaniach, ale także na odczuciach 

osób z którymi współpracuję i uczestniczę w rozmowach 

i spotkaniach.  Już sam proces produkcyjny i problemy z 

utrzymaniem oraz zatrudnieniem pracowników (dotyczy 

to produkcji) wskazuje na fakt, że menagerowie mają 

niewielkie pojęcie o wysiłku i wyrzeczeniach, które doty-

czą pracujących w systemie czterozmianowym. To oni 

zamiast tradycyjnego niedzielnego rosołu i schabowego, 

zadowolić się musza kanapką przełykaną w pospiechu 

na stołówce. Tylko w jakim celu i w jakiej idei pozbawie-

ni zostali spokoju rodzinnego?  

Wielki Polak,  Prymas Stefan Wyszyński  powiedział: 

„Człowiek ujawnia swoją osobowość w sposobie trak-

towania innych”. Czy to nie odpowiednie słowa w mo-

mencie oglądania się tylko na  cele biznesowe.   

„Ludzie ratują wartość pieniądza, ale nie umieją rato-

wać wartości życia „ - stwierdził Kardynał Stefan Wy-

szyński. Jakże mądre słowa, które pasują do otaczającej 

nas rzeczywistości. Większość ludzi jest zaślepiona pie-

niędzmi. Chcą mieć ich dużo by zapewnić sobie dobry 

byt i szczęście. Ale szczęście to nie tylko dobra material-

ne to także: rodzina, miłość, bezpieczeństwo, zdrowie. 

Jakże często o tych najważniejszych dla człowieka warto-

ściach, zapominają nasi przełożeni, zarządzający czy wła-

ściciele. 

KIM JEST LIDER  

PRODUKCJI? 

To takie pytanie, na którym głowią się nie tylko pracowni-

cy, ale zapewne i sami liderzy. Trudno rozgryźć tą definicję 

nie zaczynając od istniejących kiedyś brygadzistów i maj-

strów. Od zarządzania maszynami, poprzez nadzorowanie 

procesu, przygotowywaniem harmonogramów oraz nad-

zorem nad wykonaniem, byli  majstrowie lub brygadziści. 

Rozwój techniki i procesów produkcji,  pociągnęły za sobą 

przemiany organizacyjne w zakładach pracy. Ktoś wpadł 

na pomysł, że należy usprawnić system zarządzania 

„zasobami ludzkimi” i produkcją na poziomie działu lub 

linii produkcyjnej. Powstało stanowisko lidera produkcji, 

który w zamiarze miał być nie tylko nadzorcą, ale i ……….... 

I tutaj stawiam wielokropek, bo w zamyśle miała być to 

osoba, która aby wyrobić normy i zrealizować plany, po-

winna cechować się odpowiednim podejściem do załogi. 

Jakie zatem miało by to być odpowiednie podejście? Lider 

powinien dobierać swoim podwładnym zadania adekwat-

ne do ich możliwości.  Od lidera wymagana powinna być 

motywacja pracowników do wykonywania powierzonych 

zadań.  Lider powinien dawać pozytywny przykład zacho-

wań, powinien również umieć pochwalić lub konstruktyw-

nie skrytykować. Jednak to co najważniejsze to lider miał 

mieć wpływ na to aby zatrzymać wartościowych pracow-

ników w firmie, gdyby zechcieli odejść. W tym miejscu się 

zatrzymam, bo jak ktoś zauważy, czytając do tej pory to co 

napisałem, stuknie się w głowę i sarkastycznie się 

uśmiechnie.  Bo tak w zamierzeniach, gdy w firmach po-

wstawało to stanowisko, powinno być. I należy tylko 

współczuć, że tego jest tyle i aż tyle, a wpływu na zamie-

rzenia i wyzwania niewiele. Dziś lider produkcji, poza pla-

nowaniem i realizacją planów, ma za zadanie skutecznie 

komunikować się z załogą. Powinien wskazać cele i nie 

bać się przyznać do popełnienia błędu, przekazywać nega-

tywne informacje w neutralny sposób, zarządzać konflik-

tem załogi i w odpowiedni sposób go rozwiązać.  I tyle na 

temat fantastyki, pora na rzeczywistość. Bo tak napraw-

dę , to „chłopiec do bicia” do którego wszyscy mają pre-

tensję (nie wyłączając piszącego ten artykuł). Ma być od-

powiedzialny za jakość , bhp , stwarzać dobrą atmosferę, 

osiągać z zespołem cele, wspierać w kaizenach, pomy-

słach, pozytywnie reagować na wszystkie tematy rzucane 

przez innych, zająć się jakością na dziale, robić grafiki, za-

jąc się sprawami swoich ludzi , dopilnować procesy pro-

dukcyjne- TYLKO KIEDY i JAKIE MA WSPARCIE ???? 
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Pracownicze Plany Kapitałowe 

P rezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Pra-

cowniczych Planach Kapitałowych, która zakła-

da utworzenie powszechnego, dobrowolnego i pry-

watnego systemu oszczędzania. Ustawa zakłada 

utworzenie powszechnego, dobrowolnego i prywat-

nego systemu oszczędzania, współtworzonego przez 

pracowników, pracodawców i państwo. Do PPK będą  

włączani wszyscy zatrudnieni, za których odprowa-

dzane są składki na ubezpieczenie emerytalne – nie-

zależnie od formy zatrudnienia. System zakłada, że 

do PPK zostaną zapisani wszyscy pracujący Polacy w 

wieku od 19 do 55 lat. Zapis będzie automatyczny.  

By nie uczestniczyć w PPK, trzeba będzie złożyć od-

powiednie dokumenty w miejscu zatrudnienia. Taką 

deklarację trzeba będzie składać co dwa lata. Praco-

dawcy będą musieli zapewnić PPK i znaleźć firmę 

(fundusz), która zajmie się zarządzaniem pieniędzmi. 

Od momentu zapisu od pensji pracownika będzie 

pobierany procent. Ma to być 2 proc. z pensji brutto 

– pobierane od pensji netto. Przykład – zarabiając 

minimalne 3000 zł brutto, na PPK przeznaczymy 60 zł 

miesięcznie. Na miesięczną składkę zrzuci się też pra-

codawca. On w podstawowej wersji dołoży od siebie 

minimum 1,5 proc. liczone również od pensji brutto 

(czyli 45 zł). Co roku do oszczędności dorzuci się pań-

stwo z podatków współobywateli w kwocie 240 zł 

(20 zł miesięcznie). Środki zgromadzone w PPK będą 

stanowić prywatną własność uczestników, a pierw-

sze grupy pracowników mogą zacząć oszczędzać już 

w połowie 2019 r. 

PPK ruszają w połowie 2019 — gromadzenie osz-

czędności w ramach PPK będą mogły rozpocząć 

pierwsze grupy pracowników. Środki zgromadzone w 

tym programie przez uczestnika PPK zostaną wypła-

cone mu po osiągnięciu przez niego 60. roku życia 

(ten sam wiek dla kobiet i mężczyzn wprowadzono zgodnie z za-

sadami równego traktowania w odniesieniu do dobrowolnych 

systemów zabezpieczenia emerytalnego pracowników).  

Powszechność PPK—nakłada na pracodawców obowiązek zawie-

rania z instytucją finansową umowy o zarządzanie PPK, jeżeli za-

trudniają co najmniej jedną osobę (w imieniu tej osoby praco-

dawca będzie musiał zawrzeć umowę z instytucją finansową o 

prowadzenie PPK). Umowa o zarządzanie PPK będzie zawierana z 

instytucją finansową w postaci elektronicznej pozwalającej na 

utrwalenie jej treści na trwałym nośniku. PPK będzie tworzone 

dla wszystkich osób zatrudnionych (np. pracowników na etacie i 

zatrudnionych na umowie-zleceniu). Obowiązek zawierania 

umów o zarządzanie PPK będzie wprowadzany stopniowo: od 1 

lipca 2019 r. dla podmiotów, które zatrudniają co najmniej 250 

osób; od 1 stycznia 2020 r. dla podmiotów zatrudniających co 

najmniej 50 osób; od 1 lipca 2020 r. dla podmiotów zatrudniają-

cych co najmniej 20 osób, od 1 stycznia 2021 r. dla pozostałych 

podmiotów oraz osób zatrudnionych w jednostkach sektora fi-

nansów publicznych. 

Oszczędzanie w PPK będzie dobrowolne. Każdy zatrudniony zo-

stanie zapisany do programu automatycznie, ale będzie mógł się 

z niego wycofać, czyli oszczędzanie w PPK będzie dobrowolne. 

Oznacza to, że uczestnik PPK będzie mógł zrezygnować z dokony-

wania wpłat do PPK na podstawie pisemnej deklaracji złożonej 

podmiotowi zatrudniającemu. Założono jednak możliwość po-

nownego powrotu do programu – co cztery lata podmiot zatrud-

niający będzie informował uczestnika PPK, który złożył deklarację 

o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, o ponownym dokony-

waniu wpłat. Oznacza to, że jeśli uczestnik PPK będzie chciał zre-

zygnować z dokonywania wpłat do PPK, to co 4 lata będzie mu-

siał składać stosowną deklarację. Jednocześnie uczestnik PPK, 

który zrezygnował z udziału w programie, w każdym momencie 

będzie mógł ponownie do niego przystąpić. 

Wpłaty do PPK będą dokonywane przez podmiot zatrudniający i 

uczestnika programu. Wpłata podstawowa do PPK wyniesie 2 

proc. wynagrodzenia, stanowiącego podstawę wymiaru składek 

na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od uczestnika programu i 

1,5 proc. wynagrodzenia, stanowiącego podstawę wymiaru skła-

dek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od podmiotu zatrud-

niającego. Uczestnik PPK, którego miesięczne wynagrodzenie 

uzyskiwane z różnych źródeł, będzie równe lub niższe niż 120 

proc. minimalnego wynagrodzenia w danym roku – będzie mógł 

dokonywać wpłaty podstawowej niższej niż 2 proc., ale nie 

mniejszej niż 0,5 proc. To propozycja dla osób najmniej zarabia-

jących. Podmiot zatrudniający będzie mógł zadeklarować w umo-

wie o zarządzanie PPK dokonywanie wpłaty dodatkowej w wyso-
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kości do 2,5 proc. Oznacza to, że pracodawca każdemu 

pracownikowi będzie dodawał przynajmniej 1,5 proc. ale 

nie więcej niż 4 proc. (wpłata podstawowa i dodatkowa). 

Uczestnik PPK będzie mógł także zadeklarować wpłatę 

dodatkową do 2 proc., co daje łącznie maksymalnie 4 

proc. (wpłata podstawowa i dodatkowa). 

Wsparcie państwa dla PPK - Przewidziano także specjalne 

wsparcie ze strony państwa dla uczestników PPK. Zachętą 

do rozpoczęcia i kontynuowania oszczędzania ma być jed-

norazowa „wpłata powitalna" w wysokości 250 zł dla każ-

dego uczestnika PPK, która będzie finansowana z Fundu-

szu Pracy. Zachętą do systematycznego oszczędzania będą 

także coroczne dopłaty do rachunku uczestnika w PPK. W 

praktyce będzie to „dopłata roczna" w wysokości 240 zł 

(wypłacona po spełnieniu warunków określonych w usta-

wie), która zostanie sfinansowana z Funduszu Pracy. 

Pozostałe rozwiązania - Powstanie także portal PPK, który 

będzie miał funkcje informacyjną dla uczestników PPK, 

będzie służył do prezentacji ofert instytucji finansowych 

adresowanych do podmiotów zatrudniających, a w przy-

szłości również do informowania uczestników PPK o war-

tości zgromadzonych przez nich środków. Uregulowano 

także kwestię podziału środków w sytuacji rozwodu lub 

unieważnienia małżeństwa oraz w przypadku śmierci 

uczestnika PPK (dziedziczenie). Wprowadzono także regu-

lacje obejmujące takie zagadnienia, jak rozporządzanie 

środkami zgromadzonymi w PPK, wypłaty, wypłaty trans-

ferowe i zwrot. 

Jeśli uczestnik PPK po osiągnięciu 60. roku życia zdecyduje 

o wypłacie zgromadzonych środków, to 25 proc. zostanie 

mu wypłaconych jednorazowo, a pozostałe 75 proc. zo-

stanie wypłaconych w co najmniej 120 miesięcznych ra-

tach (10 lat). Uczestnik programu, po osiągnięciu 60 roku 

życia, będzie mógł także wnioskować o wypłatę środków 

zgromadzonych w PPK w formie świadczenia małżeńskie-

go. Będzie to możliwe, gdy małżonek uczestnika PPK rów-

nież osiągnie 60. rok życia, a małżonkowie wspólnie 

oświadczą, że chcą skorzystać w wypłaty w formie świad-

czenia małżeńskiego. Świadczenie to będzie wypłacane 

przez 120 miesięcy (ma być wypłacane małżonkom 

wspólnie aż do wyczerpania środków). Jednak w przypad-

ku śmierci jednego z nich, świadczenie to będzie wypłaca-

ne drugiemu w dotychczasowej wysokości, aż do wyczer-

pania zasobów. Ponadto – przed osiągnięciem 60 roku 

życia – będzie można wnioskować o wypłatę do 25 proc. 

środków w przypadku poważnego zachorowania pracow-

nika, jego małżonka lub dziecka. Możliwe będzie także 

jednorazowe, wcześniejsze wypłacenie środków z PPK na 

sfinansowanie wkładu własnego do kredytu np. przy za-

kupie mieszkania lub domu – z obowiązkiem zwrotu w 

ciągu 15 lat. Rada Ministrów będzie dokonywać przeglą-

du funkcjonowania PPK po wejściu w życie ustawy i ma 

przedkładać Sejmowi informację o skutkach jej obowiązy-

wania wraz z propozycjami zmian nie rzadziej niż co 4 

lata. Ustawa ma wejść w życie z 1 stycznia 2019 r., z wy-

jątkiem części regulacji, które zaczną obowiązywać w in-

nych terminach. 

Źródło: Ministerstwo Finansów 

O 
d wielu lat Grupa Pracownicza usiłowała uzyskać zgodę praco-

dawców i rządów na utworzenie nowego standardu pracy 

MOP dotyczącego przemocy i molestowania w miejscu pracy. 

Starania te zakończyły się powodzeniem i w czasie tegorocznej Między-

narodowej Konferencji Pracy odbyła się pierwsza z dwóch dyskusji doty-

cząca nowych standardów MOP. Wszystkie strony - czyli pracownicy, 

pracodawcy i rządy wyraziły zgodę na wypracowanie konwencji wraz z 

zaleceniem. Obecnie trwają trójstronne konsultacje nad pierwszym pro-

jektem tekstów obu dokumentów. W czasie przyszłorocznej Konferencji 

rządy i partnerzy społeczni będą dyskutować nad końcowym tekstem 

standardów, który ostatecznie powinien zostać przez nich przyjęty.  

Z tego powodu i przy okazji Międzynarodowego Dnia na rzecz eliminacji 

przemocy wobec kobiet, MKZZ i EKZZ wzywają pracodawców i rządy do przyjęcia takich tekstów konwencji i zalecenia 

MOP, które będą podkreślały ich znaczenie dla kształtowania prawidłowych stosunków pracy.   

 

NSZZ „Solidarność” poparł przyjęcie konwencji wraz z zaleceniem i przyłącza się do kampanii obu konfederacji.  
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K 
omisja Zakładowa w ostatnim czasie uczestniczy-
ła w wielu spotkaniach i rozmowach, które miały 
na celu zwrócenie uwagi na ważne i alarmujące 

tematy.  Ważne z perspektywy zakładu, ale także z per-
spektywy pracowników, których reprezentantami są 
związki zawodowe.   

J ednym z ostatnich spotkań była sprawa wysokiego 
sezonu 2019, którego temat wywołał pracodawca. 

Cóż kryło się za tym wielce tajemniczym hasłem. Cel do-
tyczył problemów z obsadą linii produkcyjnych. Poziom 
zatrudnienia w momencie uruchomienia na kilku działach 
czterech lub trzech zmian, jest niewystarczający, a całość 
trzyma się tylko dzięki zaangażowaniu długoletnich pra-
cowników. A niezadowolenie jest coraz większe i wzrasta 
liczba pracowników, którzy chcą mieć zakres obowiąz-
ków, pozwalający pogodzić pracę z życiem osobistym. 
Widoczne jest to szczególnie wśród nowo zatrudnianych, 
którzy niejednokrotnie po jednym lub kilku dniach pracy 
w zakładzie rezygnują z pracy. Takie stanowisko podkre-
ślili przedstawiciele NSZZ „Solidarność”, zwracając jedno-
cześnie uwagę na niepotrzebne już utrzymywanie niepeł-
nych etatów w tej sytuacji i zasadność powrotu do pełno 
etatowych pracowników zaszeregowanych w pierwszej 
kategorii.  Coraz bardziej widoczna jest potrzeba utrzy-
mania odpowiedzialnych, elastycznych, kreatywnych i co 
najważniejsze dyspozycyjnych pracowników. A o nowych 
na rynku pracy coraz trudniej. Zatem czy ktoś w zakładzie 
zauważył, że na rynku pracy brakuje zwykłych „roboli”?  

O prócz spotkań dotyczących wysokiego sezonu, Prze-
wodniczący Dariusz Skorek jako obserwator uczest-

niczył w spotkaniu dotyczącym wartościowania stanowisk 
produkcyjnych.  Proces który się rozpoczął ma na celu 
uporządkowanie kilku kwestii związanych ze wszystkimi 
istniejącymi stanowiskami w zakładzie. Wyniki pracy ze-
społu wartościującego, związki zawodowe poznają w I 
kwartale 2019 roku.  

W  ostatnim okresie odbyło się kilka spotkań robo-
czych, dotyczących części produkcyjnej naszej 

firmy, magazynów oraz utrzymania ruchu. W zależności 
od dostępności w danym dniu członków Komisji Zakłado-
wej i Rady Pracowników, spotkania miały  zmienny cha-
rakter i dotyczyły organizacji pracy i problemów na po-
szczególnych obszarach. Podczas tych spotkań poruszano 
wszelkie kwestie zgłaszane przez pracowników do Rady 
oraz do NSZZ „Solidarność”. Takie spotkania odbywają się 
z różną częstotliwością lecz dosyć systematycznie. Pyta-
nie na które trudno nam jest odpowiedzieć w jaki sposób 
przełożą się one na poprawę i unikniecie dotychczaso-
wych nieprawidłowości. Denerwujący jest jednak odbiór 

tych spotkań przez przełożonych (nie wszystkich) jako 
donoszenie i podkopywanie autorytetu, co może jednak 
świadczyć o istniejących patologiach w stosunkach pracy 
na  poszczególnych obszarach. Dla przypomnienia pra-
gniemy zaznaczyć, że NSZZ „Solidarność” w zbiorowych 
stosunkach pracy, jest ustawowym przedstawicielem pra-
cowników i problemy  dotyczące ogółu, będą przekazy-
wać podczas tego typu spotkań. 

K olejnym tematem podczas spotkań odbytych w 
ostatnim okresie była sprawa dotycząca audytów 

czystościowych. Problem należy podzielić na dwa oddziel-
ne  tematy. Jeden dotyczy kwestii formalnych przeprowa-
dzenia audytów, drugi  sposobu ich przeprowadzania. Jak 
już zauważyliście, przygotowany został program PAS, o 
szczegółach którego pracodawca poinformował związki 
zawodowe dnia 23 listopada. Pierwszym działem na któ-
rym już od ponad pół roku testowany był program PAS, 
była linia ptasiego mleczka. Z  wiadomości przekazanych 
związkom zawodowym, wiele zagadnień i pytań zainicjo-
wanych zostało przez pracowników tego działu, co znala-
zło odzwierciedlenie w kartach audytowych. Na żadnym 
ze szczebli przygotowania tego tematu nie uczestniczyły 
związki zawodowe. Natomiast w związku z tym że część 
audytu jest podpięta pod wskaźniki premiowe, należy 
zmienić regulamin premiowania o nowe zagadnienia. Z 
taką inicjatywą wystąpił pracodawca do związków zawo-
dowych, przedstawiając zagadnienia związane z progra-
mem PAS.  Jak wygląda stopień wdrażania na innych dzia-
łach i zrozumienie problemów audytu, było omawiane 
podczas dwóch pierwszych spotkań. Czy okres wdrażania 
nie jest zbyt krótki, czy pracownicy rozumieją zawarte 
tam zadania i sposób ich wdrażania? Innym zagadnieniem 
jest sposób przeprowadzania audytu i zachowanie osób 
które w nim uczestniczą. Tutaj było jeszcze więcej uwag i 
pytań związanych z rolą audytu w procesie zakładowym, 
a w tym premiowym. PAS wejdzie w życie w styczniu ale 
na początku marca zostanie podsumowany i omówiony 
okres dwumiesięcznego  obowiązywania.  

O statnim tematem w tym wydaniu wiadomości jest 
informacja o wznowieniu prac nad Zakładowym 

Układem Zbiorowym Pracy i Regulaminami. Temat nie 
jest czymś nowym, ale w ostatnim czasie prace nad tym 
dokumentami mocno spowolniły. Dobrym sygnałem, o 
którym już „gminne wieści” się rozniosły jest sprawa do-
datku stażowego, który w pewnym okrojonym zakresie 
przypominać będzie zlikwidowane w 2016 roku jubileu-
sze, lecz od innej podstawy i znacznie poszerzonym okre-
sie nabycia praw, dla wszystkich zatrudnionych. O postę-
pie prac, będziemy was  informować na bieżąco. 
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Czasy się zmieniają, Polska się zmienia, a 

sierpniowe dziedzictwo nadal jest aktualne. 

– Solidarność ma to szczęście, że opiera się na społecz-

nej nauce Kościoła i ma swój azymut w postaci 21 sierp-

niowych postulatów. Czasy się zmieniają, Polska się 

zmienia, a sierpniowe dziedzictwo nadal jest aktualne. 

To nas łączy. Łączy nas nasz patron bł. ks. Jerzy Popie-

łuszko, łączy nas nauka świętego Jana Pawła II – mówi 

Piotr Duda, przewodniczący „S”, w rozmowie z Andrze-

jem Berezowskim. 

– Solidarność jest związkiem członków związku czy 

wszystkich pracowników? Pytam, bo gdy „S” zabiega o 

np. korzystne dla pracowników zmiany, to zyskują na 

tym wszyscy pracownicy, nie tylko związkowcy, jedno-

cześnie koszty orędowania za tymi zmianami ponoszą 

członkowie „S”. Mam tu na myśli chociażby koszty eks-

pertyz czy analiz. Można też sięgnąć do przykładów na 

poziomie zakładów pracy. Gdy związek wywalczy pod-

wyżki, otrzymają je wszyscy pracownicy. 

– Solidarność jest związkiem zawodowym członków 

związku, z którego działalności przy okazji korzystają też 

inni pracownicy. I nie tylko. Przypomnę choćby kampanie 

przeciwko umowom śmieciowym czy minimalnej stawce 

godzinowej dla umów-zleceń. Przecież członkami związku 

nie są zleceniobiorcy (teraz już mogą, ale wcześniej nie 

było takiej możliwości) czy samozatrudnieni lub pracujący 

na umowę o dzieło. A jednak angażowaliśmy potencjał 

Solidarności, bo walka z tymi patologiami porządkuje ry-

nek pracy, co w konsekwencji jest też korzystne dla 

członków Solidarności. A to jest dla nas najważniejsze. 

– W czasie różnych konferencji naukowcy wskazywali, że 

związek musi szukać partnerów wśród partii politycz-

nych, aby skutecznie móc walczyć o prawa pracowni-

ków. Solidarność znalazła tego partnera. Jest nim Zjed-

noczona Prawica. Jak pan dziś ocenia relacje z tym ugru-

powaniem politycznym? 

– Polityka to narzędzie do realizacji naszych celów, jakimi 

są prawa pracownicze i społeczne. Przez ostatnie trzy lata 

Zjednoczona Prawica zrealizowała wiele ważnych postula-

tów związku, wywiązując się ze swoich przedwyborczych 

deklaracji. Przywrócenie wieku emerytalnego, ogranicze-

nie handlu w niedzielę, zasadnicza płaca minimalna dla 

pracowników niemedycznych, stawka godzinowa dla 

umów-zleceń i dynamiczny wzrost płacy minimalnej, znie-

sienie dyskryminacji dla młodych pracowników, zniesienie 

syndromu pierwszej dniówki itd. Lista jest długa. To wielki 

sukces Solidarności i jesteśmy wdzięczni, że Zjednoczona 

Prawica prowadzi dialog i realizuje to, co zapowiedziała w 

swoim programie. Ale ta współpraca wcale nie jest łatwa i 

wiele razy konflikt był bliski. Warto jednak pamiętać, że 

nie podpisaliśmy żadnej umowy z PiS czy ZP. Podpisaliśmy 

umowę z prezydentem. 

– Używając języka finansów, można przyjąć tezę: jeśli są 

zyski, to muszą być też koszty. Jakie są koszty współpra-

cy ze Zjednoczoną Prawicą? 

– Tak jak wskazuje nazwa: „Niezależny Samorządny” – 

Solidarność jest niezależną i suwerenną organizacją i o 

żadnym ograniczaniu naszej suwerenności mowy nie ma. 

I wielokrotnie to udowodniliśmy. Przypomnę naszą posta-

wę w czasie procedowania ograniczenia handlu w nie-

dzielę czy walkę o podwyżki w państwowej sferze budże-

towej, gdzie protesty wisiały na włosku. Gdyby nie bezpo-

średnie rozmowy Komisji Krajowej z premierem Mateu-

szem Morawieckim, jesień Solidarność spędzałaby na uli-

cach. A koszty? Solidarność to solidny i lojalny partner. 

Jeśli będzie dialog, jeśli będzie realizacja bardzo ważnych 

postulatów pracowniczych, będzie współpraca. Jeśli nie, 

to my wiemy, co mamy robić.                                                         
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– W programach telewizyjnych pytany przez dziennika-

rzy wypowiada się pan na tematy niezwiązane bezpo-

średnio z działalnością związku. Mam tu na myśli cho-

ciażby wypowiedzi o polskim wymiarze sprawiedliwo-

ści.  

– Wręcz przeciwnie. Polski wymiar sprawiedliwości to ob-

szar bezpośrednio związany z działalnością związku. 

Wręcz kluczowy. Dobrze działające sądy to skuteczniejsza 

obrona pracowników, lepsze warunki działalności związ-

kowej, skuteczniejsze wpływanie na polskie prawo. Przy-

pomnę choćby kilka skarg do Trybunału Konstytucyjnego 

czy wniosków do Sądu Najwyższego. Źle działające sądy 

pozbawiają nas np. konstytucyjnego prawa do swobody 

zrzeszania się w związki zawodowe. Bo co z tego, że pra-

codawca zwalnia chronionego prawem lidera związkowe-

go, a my tę sprawę wygrywamy, jeżeli sprawa trwa 4 lata? 

Ludzie są zastraszeni, organizacja się rozsypuje, a prawo 

staje się fikcją. Dlatego będziemy aktywnie przyglądać się 

reformie wymiaru sprawiedliwości, bo dla Solidarności to 

bardzo ważny obszar. Ale jest jeszcze ważniejszy powód. 

W projekcie obywatelskim konstytucji, który w 1994 r. 

powstał pod patronatem Solidarności, był zapis o weryfi-

kacji sędziów. Tego nigdy nie przeprowadzono i dzisiaj się 

to mści. Jeśli w Sądzie Najwyższym byli sędziowie, którzy 

skazywali w stanie wojennym, to znaczy, że dekomuniza-

cji nigdy nie przeprowadzono. To niesprawiedliwe. Soli-

darność jako depozytariusz Sierpnia ’80 ma moralne pra-

wo, ale i obowiązek o tym głośno mówić i domagać się 

naprawienia tej niesprawiedliwości. 

 

– Wielu działaczy „S” będzie kandydowało w najbliż-

szych wyborach samorządowych. Najczęściej z list PiS. 

Kilkunastu posłów w parlamencie wywodzi się ze związ-

ku. Jak pan podchodzi do tych działań? 

– Nikt, wstępując do Solidarności, nie pozbawia się praw 

obywatelskich i publicznych. Wręcz przeciwnie – dzięki 

działalności związkowej i społecznej nabywa umiejętności, 

aby być lepszym radnym czy posłem. Powiem więcej. Sa-

morządy to ważny i duży pracodawca. Nie może tam za-

braknąć związkowców Solidarności, bo to kolejne narzę-

dzie wpływania na poprawę warunków pracy i przestrze-

gania praw związkowych. Dlatego cieszę się i zachęcam. 

Ponadto w Solidarności te sprawy są dobrze poukładane. 

Jeśli ktoś pełni funkcję polityczną lub samorządową, musi 

zrzec się funkcji związkowych. A więc nie ma tu mowy np. 

o konflikcie interesów. 

– Pamiętam protesty dotyczące ustawy o podwyższe-

niu wieku emerytalnego. Na jednej z demonstracji 

szedł pan z Janem Guzem z OPZZ w jednym rzędzie. 

Jednocześnie pomysły OPZZ i Solidarności na rozwiąza-

nie konkretnych spraw są często różne. Weźmy na 

przykład ustawę o ograniczeniu handlu w niedzielę. „S” 

domagała się ograniczenia, OPZZ podwyższenia płac w 

soboty i niedziele. Jak układają się relacje z innymi 

związkami zawodowymi? 

– Solidarność podjęła w 2015 roku jasną decyzję, podpi-

sując umowę z ówczesnym kandydatem na prezydenta. 

Można powiedzieć – jednoznacznie się określiła, dzięki 

czemu dzisiaj ma skuteczne narzędzie realizacji swoich 

postulatów. OPZZ stanął w rozkroku i dzisiaj miota się od 

akcji do akcji, eskaluje żądania. Zawsze stara się przebić 

Solidarność. Gdy my 3 złote, to oni 3 złote i 1 grosz. 

Trudno w takiej atmosferze poważnie prowadzić dialog i 

współpracować. Przywołany przez pana handel też jest 

dobrym przykładem. Federacja handlu i spółdzielczości 

należąca do OPZZ była w komitecie obywatelskim usta-

wy o ograniczeniu handlu. A OPZZ jest przeciw. Niech 

oni sami się zdecydują. My nie mamy problemu ze 

współpracą. 

 

– Wiadomo, że na Krajowym Zjeździe Delegatów bę-

dzie pan postulował wprowadzenie zmian w statucie. 

Jakie są to zmiany i czemu mają służyć? 

– Są dwie główne propozycje – kadencyjność i sąd kole-

żeński. Zacznę od tej drugiej. Dzisiaj w przypadku nie-

godnego i niezgodnego ze statutem związku postępowa-

nia członka decyzje może podejmować jedynie podsta-

wowa organizacja związkowa. A często mamy do czynie-

nia ze sprawami bulwersującymi, które szkodzą całemu 

związkowi. I nic nie można z tym zrobić, bo np. jego wła-

sna organizacja go chroni. Musimy mieć narzędzie – 

oczywiście dające gwarancje rzetelnego i obiektywnego 

osądu – aby w takich skrajnych przypadkach interwenio-

wać. Potrzebne jest też miejsce do rozstrzygania sporów 

wewnątrzzwiązkowych i mediacji. Jeśli chodzi o kaden-

cyjność, która – przypomnę – miałaby dotyczyć jedynie 

szczebla krajowego regionów i sekretariatów branżo-

wych, to daje ona szansę nowym liderom. Taka „świeża 

krew” jest dobra i sprzyja budowaniu siły związku. 

 

– W czasie jednego z Walnych Zebrań Delegatów Regio-

nów członek „S” mówił, że Solidarność nie może być 

związkiem jednego pokolenia. Słabości organizacji upa-
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trywał w tym, że do „S” licznie nie zapisują się młodzi 

pracownicy. Czy dostrzega pan taki problem? 

– W Solidarności jest dużo młodych, poważnych liderów 

związkowych, szefów dużych organizacji związkowych. Po-

wołaliśmy też w tej kadencji Krajową Sekcję Młodych. Ale 

to prawda. Młode pokolenie ma małą chęć zrzeszania się 

w związki zawodowe. Zresztą to nie jest tylko problem So-

lidarności. Nieprzypadkowo mówi się o młodym pokoleniu 

milenialsów, indywidualistów, którzy indywidualnie dają 

się wykorzystywać i nie chcą działać wspólnie dla obrony 

własnych interesów. To też problem pracodawców, którzy 

nie mają pomysłu, jak skutecznie zatrzymać ich w swoich 

firmach. Członkostwo w związku zawodowym jest dobro-

wolne. Nie można nikogo zmusić. My pokazujemy swoim 

przykładem, że tam, gdzie jest Solidarność, skala łamania 

prawa jest dużo mniejsza, zarobki i warunki pracy dużo 

lepsze. Trzeba z tego korzystać. 

 

– „S” uważa Radę Dialogu Społecznego za swoje dziecko. 

Jak z perspektywy kilku już lat ocenia pan działanie tego 

podmiotu oraz zaangażowanie poszczególnych partne-

rów społecznych? 

– Rada Dialogu Społecznego w porównaniu do Trójstron-

nej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych to ogromna 

zmiana jakościowa na plus. Ale odpowiadając wprost na 

pana pytanie: ocena nie jest jednoznaczna. Po dobrym i 

owocnym początku było nieco gorzej, teraz znowu trochę 

lepiej. RDS to dobre narzędzie, tyle że trzeba chcieć z nie-

go korzystać. Nie da się bowiem prowadzić dialogu bez 

woli dialogu, a nie każdy ją ma. Dzisiaj ten dialog jest dużo 

lepszy niż przed powstaniem RDS. 

 

– W czasie posiedzenia Komisji Krajowej podkreślał pan, 

że w Solidarności jej członkowie muszą szukać tego, co 

łączy, a nie tego, co dzieli. Co może połączyć członków, 

jakie dążenia, jakie cele w czasie kolejnej kadencji, po 

zakończeniu KZD? 

– Solidarność ma to szczęście, że opiera się na społecznej 

nauce Kościoła i ma swój azymut w postaci 21 sierpnio-

wych postulatów. Czasy się zmieniają, Polska się zmienia, a 

sierpniowe dziedzictwo nadal jest aktualne. To nas łączy. 

Łączy nas nasz patron bł. ks. Jerzy Popiełuszko, łączy nas 

nauka świętego Jana Pawła II. Naszą rolą pozostaje już tyl-

ko szukać narzędzi, aby to realizować. Dlatego dzisiaj pyta-

my siebie, „jak”, a nie „co” mamy robić. 

 

Artykuł pochodzi z numeru "TS" (43/2018) 

Co to jest związek zawodowy? 

 

Związek zawodowy jest organizacją pracowników, 

którzy organizują się, by zbudować siłę mogącą spo-

wodować poprawę warunków życia.  

Pracownicy, którzy się organizują mogą wspólnie 

wynegocjować wyższe płace, lepsze traktowanie, czy 

korzystne układy zbiorowe pracy. 

Zgodnie z zapisem w Ustawie o związkach zawodo-

wych (art. 1 ZwZawU) związek zawodowy określany 

jest jako dobrowolna i samorządna organizacja lu-

dzi pracy, powołana do reprezentowania i obrony 

ich praw, interesów zawodowych i socjalnych.  
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Mobbing w miejscu pracy 

Mobbing jest pojęciem o nieostrym zakresie i czasami 
mylonym z dyskryminacją (art. 183a kodeks pracy). Tym-
czasem odróżnienie tych dwóch negatywnych oddziały-
wań w sferze pracowniczej ma duże znaczenie z uwagi na 
odmienne sankcje: w razie mobbingu pracownik może 
dochodzić odszkodowania za rozwiązanie stosunku pracy z 
tego powodu, a także zadośćuczynienia w razie rozstroju 
zdrowia (art. 943 § 3–5 kodeks pracy), natomiast w przy-
padku dyskryminacji przysługuje mu tylko odszkodowanie, 
bez konieczności rozwiązania stosunku pracy. 

Według kodeksu pracy mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko 
pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego 
zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izo-
lowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. 

1. Za mobbing w miejscu pracy odpowiada przede wszystkim pracodawca, jednakże osobami dopuszczającymi się mo-
bbingu wobec pracownika mogą być nie tylko jego przełożeni, ale też inni pracownicy – w sytuacji, gdy pracodawca o 
tym wie i temu nie przeciwdziała. Pracodawca odpowiada zarówno za czyny wypełniające znamiona mobbingu, jak też 
za sytuacje, w których naruszył obowiązek przeciwdziałania mobbingowi. Pracodawca musi bowiem zapewnić pracow-
nikom takie warunki pracy, by nie byli nękani. Jak podkreślił Sąd Najwyższy w wyroku wydanym w dniu 3 sierpnia 2011 
r. (sygn. akt I PK 35/11), pracodawca powinien przeciwdziałać mobbingowi w szczególności szkoląc pracowników – 
informując o niebezpieczeństwie i konsekwencjach mobbingu czy stosując procedury, które umożliwią wykrycie i za-
kończenie tego zjawiska. Pracodawca może uwolnić się od odpowiedzialności, jeśli wykaże, że podjął realne działania 
mające na celu przeciwdziałanie mobbingowi i oceniając je z obiektywnego punktu widzenia da się potwierdzić ich 
potencjalną skuteczność. 

2. Mobbing polega na działaniu uporczywym i długotrwałym. Długotrwałość nękania lub zastraszania pracownika musi 
być rozpatrywana w sposób zindywidualizowany, a istotny jest moment wystąpienia wskazanych w przepisie skutków 
nękania lub zastraszania oraz stopień nasilenia tych działań. Na pewno nie możemy mówić o mobbingu w razie jedno-
razowego incydentu. 

3. Do przykładowych zachowań mobbingowych zalicza się: słowne obrażanie i wyśmiewanie, wrogie i agresywne za-
chowania (np. krzyk, obraźliwe i/lub prześmiewcze gesty), naruszanie dobrego wizerunku i krytykowanie życia osobi-
stego, obniżanie statusu zawodowego i utrudnianie pracy (przypisywanie winy za problemy firmy, wyśmiewanie po-
mysłów, umniejszanie wkładu, kwestionowanie decyzji, utrudnianie dostępu do materiałów i ważnych dla projektów 
informacji, umyślne przeciążanie pracą bądź niewyznaczanie żadnych zadań) czy izolowanie (ignorowanie obecności, 
ostentacyjne milczenie, niewłączanie ofiary we wspólne projekty oraz rozmowy). 

4. Do skutków mobbingowego działania pracodawcy ustawodawca zalicza: zaniżoną ocenę przydatności zawodowej 
pracownika, stan poniżenia lub ośmieszenia, izolacji lub wyeliminowania go z zespołu współpracowników. Przesłanki 
definicji kodeksowej muszą być spełnione łącznie, co oznacza, że przed sądem należy udowodnić istnienie wszystkich 
elementów. 

Jak zauważył Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 października 2007 r. (II PK 31/07), „z definicji mobbingu wynika ko-
nieczność wykazania nie tylko bezprawności działania, a także jego celu (poniżenie, ośmieszenie, izolowanie pracowni-
ka) i ewentualnych skutków działań pracodawcy (rozstrój zdrowia)”. 

To sąd pracy orzeka, czy mobbing zaistniał. Postępowanie dowodowe w sprawach mobbingowych prowadzi się w 
dwóch etapach. Pierwszy obejmuje ustalenie, czy zaistniało zjawisko mobbingu, natomiast w drugim bada się, czy do-
szło do wywołania rozstroju zdrowia lub powstania szkody. Zanim jednak pracownik skieruje sprawę do sądu, powi-
nien sukcesywnie zgłaszać do pracodawcy lub przełożonych uwagi w kwestii stosowanego wobec niego mobbingu. 

http://www.solidarnosc.org.pl/media/k2/items/cache/22ab8127ea879129aee637172ffee2fa_XL.jpg


  

www.solidarnosc311.pl                                                                                                                                             infos@solidarnosc311.pl 

Instytucja mobbingu jest kwalifikowanym deliktem prawa pracy, a sankcje za jego stosowanie określa art. 943 k.p.; 
chociaż sądy pracy kierują się dorobkiem judykatury cywilistycznej z zakresu orzekania o zadośćuczynieniu za doznaną 
krzywdę (art. 445 k.c. i art.448 k.c.), jak i kompensacji szkody wywołanej rozstrojem zdrowia (art. 444 § 1 k.c.). Chodzi 
między innymi o koszty leczenia, utratę zdolności do pracy czy o zmniejszenie się możliwości zarobkowania w przy-
szłości. Przyjmuje się, że mobbingiem nie jest dyscyplinowanie personelu – kiedy działania pracodawcy lub przełożo-
nego nie są wyłączne i wyjątkowe w stosunku do osoby lub grupy osób, tylko dotyczą zarządzania całą grupą pracow-
niczą. Jeżeli polecenie wykonania zadania nie narusza godności pracownika, jest zgodne z jego kwalifikacjami i zakre-
sem obowiązków, to z cech stosunku pracy wynika konieczność jego wykonania. 

Stan prawny na 22.10.2018 r. 

www.solidarnosc.gda.pl 

S 
tres jako zjawisko jest wszechobecny. Ponad po-

łowę życia spędzamy w środowisku pracy,  dlate-

go nie jesteśmy w stanie wyeliminować tego ne-

gatywnego objawu naszego zdrowia.  Najlepiej byłoby 

się w ogóle nie stresować. Ale tak się nie da. Wszystko 

staje się denerwujące i zaczyna odreagowywanie stre-

su . Choć bardzo się staramy, a natura dobrze nas przy-

gotowała do znoszenia ciężkich życiowych sytuacji, zu-

pełnie nie potrafimy sobie poradzić z codziennym stre-

sem i frustracją. Jeżeli stresu w pracy nie uda się opano-

wać, warto sobie jasno powiedzieć co się dzieje. Już sa-

mo przyznanie się przed sobą, że jest się zestresowanym 

pomaga w zwalczaniu jego symptomów. Należy się za-

stanowić, czy tak o sobie myślimy, jeżeli tak, to czy aby 

na pewno jest to zgodne z prawdą. Parę głębszych wde-

chów i wydechów to dobry wybór, gdy nie wiemy jak z 

powodu stresu spokojnie i mądrze się zachowywać. Je-

dzenie nawet zwykłej kolacji, może poprawić humor. Do-

brze pomagają kwasy tłuszczowe i ostre przyprawy. Te 

ostatnie wspomagają wydzielanie się w organizmie endor-

fin, podobnie jak ćwiczenia fizyczne. Na chwilę zmień po-

stawę, wyprostuj plecy, rozluźnij ruchy kończyn, to na 

pewno zadziała. Daj sobie także przysłowiowe 5 minut, 

usiądź na kanapie i poświęć się czemuś, co cię zainteresu-

je. To nie musi być coś przyjemnego i łatwego, chodzi o to 

aby oderwać się myślami od stresującego dylematu, który 

tkwi w głowie. A co najważniejsze, idź wcześniej spać. Bez-

senność poważnie zwiększa podatność głowy na stres. Cza-

sem warto po prostu położyć się wcześniej do łóżka. Waż-

ne jest także budowanie relacji społecznych w miejscu pra-

cy. W sytuacji problemowej należy unikać mechanizmów 

ucieczkowych, starajmy się skoncentrować na rozwiązaniu 

zadania i potrzebie otrzymania wsparcia od rodziny, przy-

jaciół, współpracowników czy przełożonych.  
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W  dniach 03-05.10.2018 w Majerczykówce koło 

Murzasichla odbyło się Jubileuszowe WZD Krajo-

wej Sekcji Przemysłu Cukierniczego, Młynarskiego i Pie-

karniczego NSZZ „Solidarność”. 

WZD Sekcji związane było z wyborami uzupełniającymi 

do Rady Sekcji organizacji zakładowej Skawa Wadowice, 

oraz z XX – leciem powstania Sekcji. 

W październiku 1998 roku powstały dwie sekcje – Sekcja 

Krajowa Przemysłu Cukierniczego oraz Sekcja Krajowa 

Piekarzy, Ciastkarzy i Młynarzy. 

W 2006 roku podjęta została decyzja o połączeniu oby-

dwu sekcji. Patrząc jednak na źródło i historię powstania 

Sekcji Cukierniczej (jak w skrócie jest nazywana), to paź-

dziernik 1998 roku uznawany jest za datę powstania sekcji. 

W 2017 roku dążeniem Rady Sekcji było aby powstał sztandar, który upamiętni datę powstania obydwu sekcji. 

19.10.2017 podczas uroczystości związanych z męczeńska śmiercią Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki, w 

kościele Św. Stanisława Kostki na Warszawskim Żoliborzu, sztandar Krajowej Sekcji Przemysłu Cukierniczego, Młynar-

skiego i Piekarniczego dostąpił zaszczytu poświęcenia przed grobem księdza Jerzego. 

WZD podczas trzech dni obrad wspomniało o osobach, które tworzyły obydwie sekcje, a które nie doczekały tego jubi-

leuszu. Podjęto także szereg stanowisk i uchwał, które nadadzą kierunek i pomogą w rozwoju sekcji. 

Podczas wyborów członkiem Rady Sekcji został Piotr Stuglik ze Skawy Wadowice. 

04.10.2018 obradowała także Rada Sekcji, która postanowiła poszerzyć Prezydium o trzeciego Zastępcę Przewodniczą-

cego, którym został Grzegorz Szumer.  

JUBILEUSZOWE WZD KRAJOWEJ SEKCJI  PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO, 

MŁYNARSKIEGO I PIEKARNICZEGO. 

Rabaty na stacjach  

Każdy pragnący otrzymać 

kartę LOTOS musi najpierw 

wyrobić elektroniczną legi-

tymację członkowską 

(plastikową) NSZZ 

„Solidarność”. W tym celu 

należy wypełnić wniosek o wydanie elektronicznej legity-

macji .Osoby, które będą w posiadaniu elektronicznych 

legitymacji i wyrażą chęć posiadania karty rabatowej   

LOTOS BIZNES muszą wypełnić załącznik do umowy. 

Użytkownicy związkowych kart LOTOS Biznes otrzymują 

rabaty – od kilku do kilkudziesięciu groszy – za każdy litr 

paliwa standardowego (Pb95, ON, LPG) lub paliwa pre-

mium LOTOS Dynamic (Pb98, ON), a także zniżkę na pro-

dukty z menu Cafe Punkt, zakup olejów i płynów do spry-

skiwaczy oraz zniżkę na usługi myjni.  

Miesięczny limit przypadający na kartę to 2000 zł. 

Myjnia: 15% 

Oleje i płyny do spryskiwaczy: 10% 

Gastronomia Cafe Punkt: 10 % 

Rabatowanie (poza tankowaniem) może nie być dostęp-

ne na wybranych stacjach. 

Rabaty na stacjach na wszystkich stacjach LOTOS z wyłą-

czeniem stacji MOP (Miejsca Obsługi Podróżnych): 

Olej napędowy 10 gr/litr 

Benzyny: 10 gr/litr 

Olej napędowy Dynamic 15 gr/litr 

Benzyna bezołowiowa Dynamic 15gr/litr 

Gaz LPG: 7 gr/litr 

 

Na stacjach MOP (Miejsca Obsługi Podróżnych): 

Olej napędowy: 15 gr/litr 

Benzyny: 15 gr/litr 

Olej napędowy Dynamic 20 gr/litr 

Benzyna bezołowiowa Dynamic 20 gr/LTR 

Gaz LPG: 12 gr/litr 
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Oryginalne cytaty z arkuszy ocen pracownika:  
- Od mojego ostatniego raportu pracownik osiągnął dno, a 

potem zaczął kopać głębiej.  

- Pracuje dobrze pod stałym nadzorem i zapędzony w kozi 

róg jak szczur w pułapce.  

- Ustala niskie standardy personalne, a potem wciąż ich nie 

może osiągnąć.  

- Ten pracownik powinien zajść daleko; im szybciej zacznie, 

tym lepiej. 

- Wielki ignorant - 144 razy gorszy od zwykłego ignoranta.  

- Za dużo pracował przy kleju.  

- Wnosi dużo radości, kiedy wychodzi z pokoju.  

 -Kiedy jego IQ osiąga 50, może sprzedawać.  

- Jeśli dwoje ludzi rozmawia i jedno z nich jest znudzone, to 

on jest tym drugim.  

- Pamięć fotograficzna, ale z obiektywem pobrudzonym 

klejem.  

- Pierwszy kandydat do naturalnej selekcji negatywnej.  

- Podarował nauce swój mózg zanim go zaczął używać.  

- Szlabany opuszczone, światła się świecą, ale pociąg nie 

nadjeżdża.  

- Ma dwa mózgi, jeden się zgubił, a drugi poszedł go szu-

kać.  

- Jeśli mu dasz grosz za myślenie, dostaniesz jeszcze resztę.  

- Jeśli staniesz wystarczająco blisko niego, usłyszysz ocean.  

- Niektórzy piją ze źródła wiedzy; on tylko wypłukał gardło.  

- Zabiera mu dwie godziny żeby obejrzeć "60 minut".  

- Zatrudniając go pozbawiliśmy jakąś wioskę lokalnego 

głupka. 

- Ma wszystkie pożądane cechu, które jednak nie trzymają 

się kupy 

- Nie pozwoliłbym temu pracownikowi nawet oddychać. 

- Z tego pracownika już nic nie będzie 

- Ta młoda dama sprawia wrażenie dokładnej. I tylko spra-

wia wrażenie. 

- Jest płytszy niż kałuża na parkingu 

- Dużo czasu zabiera mu nie dojście do żadnych wniosków 

- Kłóciłby się nawet ze słupem ogłoszeniowym 

- Jeżeli byłby jeszcze trochę głupszy, musiałby być podle-

wany dwa razy w tygodniu. 

 

SYN: Tato, mogę Cię o coś zapytać? 
TATA: No jasne, o co chodzi? 
SYN: Tato, ile zarabiasz na godzinę? 
TATA: To nie twoje sprawa. Dlaczego zadajesz mi takie 
pytanie? 
SYN: Ciekawy byłem. Powiedz mi proszę ile zarabiasz na 
godzinę. 
TATA: No, jak tak bardzo chcesz wiedzieć zarabiam 100zł 
na godzinę. 
SYN: Oj! (z opuszczoną głową), tato, pożyczyłbyś mi 50zł? 
Tata się wkurza. 
TATA: Jedyny motyw dlaczego mnie o to zapytałeś, bo 
chciałeś żebym pożyczył ci pieniędzy na zakup jakieś głu-
piej zabawki albo innej bezsensownej rzeczy do swojego 
pokoju i do łóżka. 
Zastanów się nad tym dlaczego jesteś takim egoistą. Ja 
pracuję ciężko cały dzień a ty zachowujesz się tak niedoj-
rzale. 
Mały chłopczyk poszedł w ciszy do swojego pokoju i za-
mknął drzwi. 
Mężczyzna usiadł i myśląc o pytaniu chłopca i jeszcze bar-
dziej się zdenerwował. Jak on mógł zadać mi takie pytanie. 
Zaczął rozmyślać. 
Może miał potrzebę kupić coś niezbędnego za te 50zł, nie 
pyta często o pieniądze. 
Mężczyzna poszedł do pokoju chłopca i otworzył drzwi. 
TATA: Śpisz synku? 
SYN: Nie tato, nie śpię 
TATA: Tak sobie pomyślałem, że może byłem zbyt surowy 
dla ciebie. To był naprawdę ciężki dzień dla mnie i wyłado-
wałem się na tobie. Oto 50zł o które mnie poprosiłeś. 
Mały chłopiec usiadł na łóżko i uśmiechnął się. 
SYN: Ach, dziękuję tato. 
Po czym spod poduszki wyciągnął pomarszczone bankno-
ty. Mężczyzna zobaczywszy, że chłopiec miał pieniądze 
zaczyna się denerwować. 
TATA: Dlaczego chcesz pieniądze skoro je masz? 
SYN: Ponieważ nie miałem wystarczająco, ale teraz już 
mam. 
Tato, mam już teraz 100zł i mogę kupić jedną godzinę z 
twojego czasu. Proszę przyjdź wcześniej jutro z pracy. 
Chciałbym zjeść z tobą kolację. 
Tata oniemiał. Objął synka i błagał o przebaczenie. 
 
To jest tylko historyjka, która ma przypomnieć wam 
wszystkim, że nie jest tylko ważne aby pracować ciężko 
całe życie. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że czas ucieka 
nam między palcami, a my nie spędzamy go z osobami 
bliskimi, ważnymi, tymi które kochamy. Jeżeli umarlibyśmy 
jutro, firma dla której pracujemy łatwo nas zastąpi w kilka 
dni, ale rodzina i przyjaciele będą nas opłakiwać przez 
resztę ich życia. Pomyślmy więc dlaczego tak bardzo jeste-
śmy pochłonięci pracą. Istnieją ważniejsze rzeczy. 
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D 
awna tradycja, czyli flaki po warszawsku z pulpetami, to je-

den z zapomnianych specjałów Warszawy. W okresie PRL – u 

można je było zjeść  w barze "FLIS" który znajdował się na 

ulicy Hożej w kamienicy niedaleko skrzyżowania z Marszałkowską. W 

godzinach południowych na tej ulicy parkował sznur furmanek a furma-

ni i robotnicy spożywali ten warszawski specjał popijając setką czystej.  

Nie były to znane z „Różyca” flaki sprzedawane przez „Babę” handlującą 

kulinariami ze słoika.  Wiesław Wiernicki w książce "To były knajpy!" tak  

opisuje flaki po warszawsku: ,,W dobrych restauracjach podawano flaki 

według XIX-wiecznych tradycji ,,garnuszkowców''. Do terrynki lub ka-

miennego garnuszka wlewano porcję flaków z pulpetami, nasypując na 

wierzch dużą warstwę parmezanu. Zalewano je świeżym smażonym 

masłem z tartą bułką i zapiekano w piecu. Były to słynne garnuszkowe 

flaki warszawskie. Amatorzy doprawiali je według swego upodobania 

papryką, imbirem, majerankiem. Flaki były niegdyś bardzo popularną 

potrawą, Jest nawet rysunek Norblina przedstawiający przekupkę pod 

kolumną Zygmunta, sprzedającą flaki prosto z garnka, na ulicy. Było to 

potrawa iście warszawska (.) W okresie międzywojennym niemal 

wszystkie restauracje warszawskie serwowały gościom flaki z pulpeta-

mi. W czwartki flaki były głównym daniem każdej szanującej się knajpy. 

Dodatkiem do flaków oprócz przypraw były świeże, chrupiące kajzerki".  

Sposób przygotowania:  

Flaki pokrój w paski, gotuj 1-2 godziny, kilkakrotnie zmieniając wodę. 

Ugotuj rosół wołowy ze szpondra i włoszczyzny z dodatkiem ziela an-

gielskiego, listka laurowego i soli. Przecedź, dodaj flaki, gotuj razem 30 

minut. Warzywa z rosołu (seler, marchew, pietruszkę) pokrój w zapałkę. 

Gdy flaki będą miękkie, dodaj do nich warzywa oraz cebulę pokrojoną w 

kostkę i przesmażoną na połowie masła. Z mąki i reszty masła zrób złotą 

zasmażkę. Rozprowadź ją niewielką ilością zupy, a potem wlej do fla-

ków, przypraw imbirem, gałką, papryką, solą i pieprzem. Gotuj jeszcze 

10 minut na małym ogniu.  

Przygotowanie pulpetów: Zmiel lub drobniutko posiekaj szpik i wątrób-

kę. Dodaj jajko, natkę i tyle tartej bułki, aby masa była zwięzła. Przy-

praw do smaku solą i uformuj małe pulpety. Włóż je do gorącej zupy i 

gotuj razem jeszcze przez 20 minut.  

Flaki wraz z pulpetami rozlej do miseczek, posyp parmezanem i zapiecz 

w gorącym piekarniku. 

 

   

    1 kg flaków wołowych 

    1 pęczek włoszczyzny 

    20 dag szpondra wołowego 

    1 cebula 

    5 dag masła 

    2 łyżki mąki 

    imbir 

    gałka muszkatołowa 

    mielony pieprz i ostra papryka 

    kilka ziaren ziela angielskiego 

    1 liść laurowy 

 

 

 

    20 dag wątroby cielęcej 

    10 dag szpiku cielęcego 

    1 jajko 

    sól 

    natka 

    bułka tarta 

    5 dag parmezanu 
 



  

www.solidarnosc311.pl                                                                                                                                             infos@solidarnosc311.pl 
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Po nagrodę z poprzedniej krzyżówki zapraszamy Marka K. z DUR (zostanie powiadomiony osobiście) 


