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W miesiącu kwietniu, maju i czerwcu    

bilans członków NSZZ „Solidarność” 

wyglądał następująco: 

- 1 osoba pracująca (kwiecień) 

+ 1 osoba pracująca (maj) 

- 2 osoby pracujące (czerwiec) 

+ 1 osoba pracująca (czerwiec) 

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA 

Z adania związane z prawem pracy i dalsze rozmo-
wy dotyczące naszych dokumentów zakładowych 

czyli Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP), 
Regulaminu Wynagradzania (RW) oraz Regulaminu 
Pracy (RP). Etap zamknięcia ZUZP i podpisania wymaga 
jeszcze raz przejrzenia całości i jej uaktualnienia. Taka 
sam droga czeka nas z dokumentem RW, który musi 
być w niektórych zapisach zgodny z ZUZP, szczególnie 
tam gdzie dotyczy to stawek zaszeregowania i stano-
wisk pracy po kalibracji. Czeka nas także etap dostoso-
wania RP do ostatnich zmian które zostały wprowa-
dzone w prawie pracy.    

PLANY KOMISJI ZAKŁADOWEJ 

NA NAJBLIŻSZY OKRES: 

 

 Zakładowe Zebranie Delegatów i wybory uzupełniające 
do Komisji Zakładowej (najprawdopodobniej pod koniec 
lipca w związku ze zmianami w statucie)  

 Pielgrzymka Ludzi Pracy w dniach 13-15 wrzesień, tylko 
dla członków NSZZ „Solidarność” 

 Wyjazd integracyjny dla członków NSZZ „Solidarność” - 
przełom  września i października (grzybobranie) 

W 
 Augustowie w ośrodku wypoczynkowym "Skowronek" w dniach 01-04.05.2019 odbył się I PIKNIK SPORTOWO -

REKREACYJNY w którym uczestniczyła 18 osobowa drużyna z Lotte Wedel.  

W klasyfikacji drużynowej po zliczeniu wszystkich punktów: 

III - miejsce Lotte Wedel,  

II - miejsce SPC Warszawa,  

I - miejsce Totalizator Sportowy.  

W zawodach uczestniczyło 8 ekip z polski oraz drużyna  Jamnicy - Chorwacja. 

Sukcesem naszej ekipy było:,  

I - miejsce w tenisie stołowym kobiet,  

II - miejsce drużyny w przeciąganiu liny,  

III - miejsce w Wieloboju Sportowym zakładów pracy, 

II - miejsce  w rzucie dyskiem (beretem) 

III - miejsce w rzucie dyskiem (beretem) 

III - miejsce w mini hokeju 

W  sytuacjach zawodowych każdy z nas chce być 
postrzegany poważnie. Czasami jednak z niewie-

dzy, niedbałości czy innych przyczyn zachowujemy się 
nieodpowiednio do sytuacji.  Wobec tego, w jaki sposób 
ma się zachowywać związkowiec, aby zadowolić, wiecz-
nie niezadowolonych pracowników (nie związkowców), 
oraz nie mniej niezadowolone kierownictwo? Oto jest 
pytanie na które ciężko w prosty sposób odpowiedzieć. 
Komisja Zakładowa nie jest ciałem zbyt licznym, a oprócz 
Mnie, reszta pracuje na zmiany, które nie sprzyjają pra-
cy. Tym bardziej pracy społecznej, jaka wykonywana jest 
w związku zawodowym. Piszę to wbrew tym, którzy 
chcieli by nas już jako Solidarność pogrzebać. Mimo 
wszystko nie jest nas wcale tak mało, a przy wysiłku i 
zaangażowaniu w pracę w zakładzie, może trochę się to 

zmieni na plus. W ostatnim okresie bardzo mocno  byłem zaangażowany w sprawę maga-
zynów i wsparcia pracowników tego działu. Jak obiecałem nie pozostali oni sami i na  każ-
dym etapie otrzymywali pomoc w wyjaśnieniu sytuacji, która zbyt długo była przez wszyst-
kich bagatelizowana. Mam nadzieję że takich spraw będzie jak najmniej, bo nie są one 
przyjemne, ani dla pracodawcy, tym bardziej dla pracowników. Nie będę ukrywał, że w tej 
sprawie tak naprawdę nie ma wygranych. Być może moralne zwycięstwo i satysfakcja jest 
po stronie pracowników, lecz oni także byli przegranymi, którzy znosili pewne sytuacje 
przez bardzo długi czas.                                                          ……………. Ciąg dalszy na stronie 4 
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P iknik sportowo - rekreacyjny, miał na celu zintegrowanie 
pracowników z zaprzyjaźnionych zakładów pracy, które 

w latach ubiegłych spotykały się na Spartakiadzie.  I to orga-
nizatorom się udało w 100%, a zawody oraz zabawa przebie-
gała w sympatycznej i przyjacielskiej atmosferze. Nie mogło 
być inaczej skoro większość z nas znała się z wcześniejszych 
zmagań na boiskach sportowych. Do rywalizacji w miesza-
nych konkurencjach (to różnica od spartakiady) wystartowa-
ły ekipy z : Lotte Wedel, Mars Polska, SPC Warszawa, Totali-
zator Sportowy, Dr Oetker Dekor, Kompania Piwowarska 
Poznań, Kompania Piwowarska Białystok, Nordzucker Polska 
oraz Jamnica z Chorwacji. Drużyny rywalizowały w konkuren-
cjach: piłka siatkowa, przeciąganie liny, rzut do kosza, rzut 
lotką, tenis stołowy, sztafeta zakładów (zbieranie bułek i bieg 
w worku), oraz trójbój zakładów (strzelanie, mini hokej, rzut 
beretem). W każdej konkurencji oprócz miejsc indywidual-
nych, zespół zdobywał od 1 do 8 punktów, które po podsu-
mowaniu pikniku, wyłoniły najlepsze drużyny całej imprezy. 
Nasza drużyna mimo niewielkiego składu, zdobyła III miejsce 
w całej imprezie. Przebieg zmagań sportowych, (albo raczej 
zabawy rekreacyjnej), został rozłożony na dwa dni, nato-
miast trzeciego dnia dzięki sponsorom, zorganizowany został 
rejs statkiem do Sanktuarium Matki Bożej Studzieniczańskiej 
w Studzienicznej. Już teraz warto pomyśleć o przyszłorocz-
nym pikniku, który ma być kontynuowany, jako impreza któ-
ra nie tylko zmusza do wysiłku fizycznego, ale także buduje 
pozytywne relacje pomiędzy uczestnikami.  



4.  

www.solidarnosc311.pl                                                                                                                                             infos@solidarnosc311.pl 

Przy okazji tego wątku, muszę się przyznać że, nie za bardzo ro-
zumiem zachowanie oraz działanie Przewodniczącej związku 
OPZZ, która w żadnym momencie tej nieprzyjemnej sprawy, nie 
ułatwiała pracy. Można wręcz pokusić się o stwierdzenie że, sta-
rała się zagmatwać całą sytuację oraz jej wyjaśnienie. Jednak nie 
będę oceniał tego zachowania, bo nie chciałbym zbytnio pogor-
szyć relacji z drugim związkiem. Myślę jednak że zaangażowanie, 
poszło nie w tym kierunku, jakie  jest oczekiwane od  osoby, któ-
ra powinna być reprezentantem pracowników. Tym bardziej jest 
to dziwne, skoro pracownicy magazynów zwrócili się z oficjalnym 
pismem o reprezentowanie ich sprawy przez Komisję Zakładową 
NSZZ „Solidarność”, nie przez związek OPZZ. 

P race Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przez ostatni 
okres, skupione były na negocjacji dokumentów. Tempo 

może nie jest zawrotne, ale  szereg nieprzewidzianych zdarzeń 
oraz zmian w przepisach, wyhamowało działania w tym zakresie. 
W okresie kwiecień - czerwiec odbyło się siedem spotkań doty-
czących Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, dwa spotkania 
w sprawie Pracowniczych Programów Kapitałowych, dwa spo-
tkania w sprawie Regulaminów dla pracowników nieprodukcyj-
nych, oraz dwa spotkania wyjaśniające bieżące sprawy. To wcale 
nie mało, szczególnie gdy osób które pracują nad tymi dokumen-
tami od strony pracodawcy oraz związków zawodowych nie jest 
za dużo. Dlatego też postęp w tej sprawie nie jest za szybki, 
szczególnie gdy zmieniły się zapisy kodeksu, pojawiły się nowe 
watki związane z Rodo. Dodatkowo całość zagmatwało ostatnie 
wartościowanie stanowisk pracy, które nie ma jeszcze odniesie-
nia do regulacji prawnych  w zakładzie. Mówię o ZUZP i Regula-
minach wynagradzania oraz premiowania. To wszystko jeszcze 
przed nami. Podczas prac nad ZUZP, Komisja Zakładowa zgłosiła 
projekt zapisu  o warunków szkodliwych, który będzie omawiany 
na najbliższych spotkaniach, po przerwie urlopowej. Najbliższe 
spotkania zaplanowane są na dzień 22 lipca oraz 25 lipca. Pod-
czas tych spotkań omówione zostaną rozwiązania i zapisy na-
szych dokumentów zakładowych. Ważnym tematem będzie 
przygotowanie załączników do ZUZP, czyli tabel płacowych oraz 
doprecyzowanie zapisów które w wyniku szeregu zmian zmieniły 
dotychczasowe rozwiązania.  Dotyczy to także grup stanowisk, 
które pracodawca wprowadził w zakładzie, a które nie mają od-
niesienia do naszych dokumentów zakładowych.  

P ośród spraw w które osobiście zostałem zaangażowany, 
znalazła się sprawa harmonogramów z dwóch działów. 

Przesyłając je do działu HR, zdawałem sobie sprawę o ich prawi-
dłowości. Natomiast uzyskując odpowiedź, chciałem naocznie 
udowodnić pewnym osobom, jakie naprawdę jest podejście do 
wysiłku ponad miarę, szczególnie w temperaturach, jakie ostat-
nio zagościły w Polsce. Nie spodziewałem się innej odpowiedzi, 
bo odpoczynek może być zapewniony pracownikowi na początku 
jednego tygodnia i na końcu drugiego. Wówczas pracownik pra-
cuje kolejno 9 dni, ale ma w okresie tygodniowym ma zapewnio-
ny odpoczynek. Jest możliwe poprzez skrócenie odpoczynku do 
24h ze wzg. na zmianę pory wykonywania pracy w związku ze 
zmianą zmian, czyli z I na III. Art. 133 par. 2  KP., co nastąpiło w 
tym przypadku. Mimo że na harmonogramie wyglądało to na 
pracę 9 dni pod rząd, to ze względu na przełamanie zmian po-

między I i III harmonogramy zostały przygotowane prawidło-
wo i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Natomiast MY jako 
związek Solidarność możemy zadać jedno pytanie. Jak długo 
da się w ten sposób pracować i kto wytrzyma takie tempo? 
Jest to także przestroga i dobry przykład dla niezadowolonych, 
którzy dotąd kontestują sytuację dotyczącą nie wyrażenia 
zgody na wydłużone okresy rozliczeniowe, w zamian za wypła-
tę dwóch jubileuszy.  

I nną sprawą która w dalszym ciągu jest niedoprecyzowana 
w zapisach zakładowych są przerwy relaksacyjne. W mo-

mencie  wymagań i poszukiwania przez kierownictwo coraz 
większej efektywności, pojawiają się sytuacje gdzie na kilu 
obszarach brakuje w związku z wykonywaną pracą przerwy 
relaksacyjnej związanej z monotonią i monotypią na liniach 
produkcyjnych. Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” zapro-
ponowała już odpowiedni zapis do regulacji w Zakładowym 
Układzie Zbiorowym Pracy, co nie zmienia sytuacji, że stara-
łem się szybko zareagować w sprawie zgłoszonej przez dział 
sezamek i mieszanki. Bardzo się cieszę że otrzymałem szybką 
odpowiedź kierownika działu, który wyjaśnił tą  kwestie. Po-
zwalam zamieścić odpowiedź, która dotyczy wspomnianych 
działów: 

Mieszanka – rozmawiałem z pracownikami, sam obserwowa-
łem ostatnio jak wygląda zastępowanie na przerwy i muszę 
stwierdzić że prowadząca z carrery podmienia osoby na pa-
kowni, nikt nie skarżył się na brak przerwy. Jeżeli potrzeba jest 
nagłego wyjścia bardzo często obserwowałem i mam potwier-
dzenie od innych o podobnych obserwacjach że lider, prowa-
dzący i asystentka również zastępowali pracowników przy 
brakach pracowników na linii, lub w przypadku nagłej potrze-
by co w efekcie przekłada się na dłuższe przerwy niż ustawowe 
20 minut (a rzeczywiste 30+). Monotypia i monotonia pracy 
jest rzeczywiście bardzo uciążliwa i jak Pan wie wszędzie gdzie 
występuje mamy podjęte działania niwelujące ją, takie działa-
nia opisane są w odpowiednim dokumencie I19BHP, w którym 
to dokumencie jako przeciwdziałanie opisana jest rotacja mię-
dzy stanowiskami co 2h a w rzeczywistości do rotacji na nie-
których stanowiskach dochodzi dużo częściej niż wskazane w 
dokumencie. 

Wschodnie – Panie Darku zgadzam się z Panem że praca na 
wyrobach wschodnich jest bardzo ciężka i dlatego w budżet 
inwestycyjny wpisane zostały projekty poprawiające ergono-
mię pracy na tym obszarze. Jeżeli chodzi o przerwy tzw 
„relaksy” to ich rzeczywiście nie ma i podobnie jak na mieszan-
ce z monotonią i monotypią walczymy rotacją pracowników 
na stanowiskach na których istnieje zagrożenie wystąpienia 
tego typu przypadków. W wyżej wspomnianej instrukcji zale-
cana jest rotacja co 2h obecnie prowadzimy rotację co 1h co 
niweluje monotypię i monotonię. Dodatkowo żeby ułatwić 
prace na tym obszarze liderzy w momencie kiedy widzą że jest 
dużo nowych osób wprowadzili sami z siebie dodatkowe 10 
minutowe przerwy rotacyjnej (poświęcając swoje obowiązki) 
w celu odciążenia osób uczących się – z tym że takie przerwy 
są dodatkowe i nie są standardem a stały się oczekiwaniem 
pracowników którzy się zjawiają na obszarze.  

Dokończenie ze strony 2 
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W spólne stanowisko Solidarności, OPZZ i Forum ZZ: 
minimalna w 2020 r. co najmniej 2520 zł brutto 

Reprezentatywne centrale związkowe przyjęły wspólne stano-
wisko w sprawie wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodo-
wej, minimalnego wynagrodzenia oraz państwowej sferze bu-
dżetowej. Powinny wynieść odpowiednio: 8,6 proc., 12 proc. i 
15 proc. Centrale oczekują też systemowego zagwarantowania 
waloryzacji najniższych świadczeń emerytalno-rentowych. 
We wczorajszym piśmie skierowanym do minister Elżbiety Ra-
falskiej Solidarność, OPZZ i Forum ZZ oczekują wzrostu wyna-
grodzeń w gospodarce narodowej o 8,6 proc, a w samej budże-
tówce co najmniej o 15 proc. Dla porównania w roku 2019 było 
to połowę mniej, a w niektórych obszarach nawet trzykrotnie 
mniej. Płaca minimalna powinna wzrosnąć co najmniej o 12 
proc., czyli 270 zł, co daje kwotę brutto 2520 zł. Jest to zgodne 
z mechanizmem dojścia do relacji 50 proc. płacy minimalnej do 
przeciętnego wynagrodzenia. Związki zawodowe domagają się 
też minimalnej waloryzacji rent i emerytur na poziomie nie 
mniejszym niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w 
2019 r. powiększony o co najmniej 50 proc. realnego wzrostu 
przeciętnego wynagrodzenia za pracę w 2019 r. Jednocześnie 
oczekują – zwracając uwagę na nieefektywny obecny system – 
systemowego zagwarantowania waloryzacji najniższych świad-
czeń emerytalno-rentowych. Kończąc strona związkowa za-
strzegła sobie prawo do korekty powyższych propozycji. 
                                                                                                            ml 

Zaniepokoiła mnie jednak dalsza odpowiedź i zawarte wiadomo-
ści, które jeśli się potwierdzają, to niweczą wszystkie działania 
nie tylko związków zawodowych ale także i Rady Pracowników, 
która także zgłaszała podobne problemy. Bardzo źle świadczy to 
także o odpowiedzialności społecznej pracowników, na co wy-
czuleni są działacze NSZZ „Solidarność”. 

Należy nadmienić że przerwy rotacyjne (które występują stan-
dardowa – obiadowa i jak jest potrzeba i możliwość dodatko-
wa) wymagają od pracowników sumienności w respektowaniu 
zasad – ostatnio mieliśmy przykład że pracownik poszedł na 
przerwę obiadową (został zastąpiony przez innego) i wrócił po 
dwóch godzinach tłumacząc się że odpoczął po 2h i może wró-
cić do pracy – niestety takie zachowania powodują że inni pra-
cownicy mają ograniczony czas przerwy. 

Bardzo smuci minie tego rodzaju wiadomość, szczególnie gdy 
staramy się niwelować i interweniować w sytuacjach niejasnych 
i budzących kontrowersję. To przykre gdy pracownicy nie  sami 
nie szanują potrzeb innych i nie potrafią zdyscyplinować się, aby  
ułatwić pracę innym. Dziękuję Kierownikowi za te wyjaśnienia i 
za tą informację. Sądzę że temat przerwy relaksacyjnej nie jest 
do końca sprecyzowany dlatego po przerwie urlopowej, chętnie 
podejmę inicjatywę, aby zorganizować spotkanie dotyczące mo-
notonii i monotypii, w który chciałbym aby uczestniczyli kierow-
nicy, pracownicy bhp oraz społeczni inspektorzy pracy. Liczę 
także na pomoc pracowników w tej sprawie i zgłaszanie swoich 
spostrzeżeń i uwag, czy to do Solidarności, czy to do Społecznych 
Inspektorów Pracy.  

P atrząc na ostatni okres miałem przyjemność uczestniczyć w 
spotkaniu, podczas którego obydwa związki zawodowe 

działające w zakładzie zostały przedstawione nowemu Prezesowi 
Lotte Wedel Panu Tsuyoshi Fukatsu. Spotkanie miało charakter 
mniej oficjalny a zarazem zapoznawczy. Dalsze działania i spo-
tkania z Zarządem Japońskim będą kontynuowane, tak jak do-
tychczas odbywało się to w ostatnim okresie czasu.  

P od koniec lipca lub na początku sierpnia Komisja Zakładowa 
NSZZ „Solidarność” zamierza doprowadzić do Zakładowego 

Zebrania Delegatów. Zebranie będzie miało na celu zapoznanie 
przedstawicieli (delegatów) członków związku ze sprawozda-
niem z okresu roku po wyborach,  bieżącymi działaniami Komisji 
Zakładowej i planami na najbliższy okres, oraz dokonania wybo-
rów uzupełniających do władzy statutowej związku. Do obsadze-
nia są co najmniej dwa wolne wakaty do Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność”.  

J uż teraz ogłaszamy zapisy dla członków związku na Piel-
grzymkę Ludzi Pracy na Jasną Górę. Pielgrzymka odbywa się 

zawsze w trzecią niedzielę września, co w tym roku wypada na 
15 dzień miesiąca. Komisja Zakładowa po porozumieniu z orga-
nizacją w Mars Polska, planuje wspólny wyjazd (1 lub 2 autokary 
w zależności od ilości chętnych) który przewidziany jest  na dzień 
13  września po godzinie 14:00, z noclegiem w ośrodku niedale-
ko Częstochowy. Dnia 14.09 po śniadaniu przejazd pod Jasną 

Górę i zwiedzanie Sanktuarium (obiad we własnym zakresie) 
po czym powrót do ośrodka na kolację i nocleg. Dnia 15 wrze-
śnia po śniadaniu przejazd na uroczystość, gdzie poczty sztan-
darowe oraz delegacja z darami ołtarza weźmie udział we 
mszy świętej na wałach jasnogórskich, reszta uczestników 
może uczestniczyć we mszy z resztą pielgrzymów na błoniach. 
Po uroczystości powrót do ośrodka na obiad i wyjazd do War-
szawy. Większość kosztów pokryte zostanie z funduszu statu-
towego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. 

K omisja Zakładowa planuje wyjazd integracyjny dla człon-
ków NSZZ „Solidarność” na przełomie września i paź-

dziernika, połączony z grzybobraniem (uzależnione jest to od 
długoterminowej prognozy pogody). W planach przewiduje-
my dwa rozwiązania. Pierwsze rozwiązanie połączone będzie 
z dwoma noclegami, czyli wyjazd w piątek po pierwszej zmia-
nie. Drugie rozwiązanie to wyjazd w sobotę  rano  z jednym 
noclegiem. W obydwu przypadkach powrót do Warszawy 
planowany jest we wczesnych godzinach popołudniowych w 
niedzielę. Podczas wyjazdu zorganizowane zostanie wspólne 
ognisko integracyjne. Na tą chwilę Komisja Zakładowa szacuje 
koszty tego przedsięwzięcia, oraz jest w trakcie zbierania 
ofert dotyczących miejsca tego wyjazdu.   
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Puchar XXIII Spartakiady Przemysł Spożywczego dla SPC Warszawa!  

P uchar za zwycięstwo w generalnej klasyfikacji XXIII Sparta-
kiady Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność” trafi do 

Warszawy. Zdobyła go zaprzyjaźniona z nami drużyna Spół-
dzielni Piekarsko Ciastkarskiej Warszawa. W dwudniowych 
zawodach wzięło udział blisko 350 uczestników z 17 zakładów 
pracy.  Nasza 32 osobowa drużyna ostatecznie zajęła 6 miejsce 
w klasyfikacji generalnej. Szczególny bój toczył się w rywalizacji 
mężczyzn w przeciąganiu liny, gdzie zwycięzcę wyłoniła do-
grywka (pomiędzy pojedynczymi zawodnikami). Zwycięstwo 
dla SPC, tuż za nimi Lotte Wedel, na trzecim miejscu Nałęczo-
wianka. To były zawody dla prawdziwych mężczyzn!  

W tenisie stołowym kobiet zwycięstwo dla naszej multimeda-
listki Teresy Janczewskiej (Lotte Wedel), przed Beatą Barańską 
(ZT Kruszwica) i Anną Malowaną (Animex Morliny).   

Mimo że miejsc na pudle i sukcesów mniej niż zazwyczaj, naj-
ważniejsza była zabawa. Dlatego możemy pochwalić się także 
zdobyciem pucharu dla najsympatyczniejszej , kolorowej i roz-
śpiewanej drużyny Spartakiady. 
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W  Jabłonnie Majątek koło Lublina w dniach 03-04 
czerwca 2019 roku, obradowała na nadzwyczajnym 

posiedzeniu Rada Krajowej Sekcji Przemysłu Cukierniczego, 
Młynarskiego i Piekarniczego NSZZ „Solidarność”.  

Obrady rozpoczął Przewodniczący Rady Dariusz Skorek, który 
otworzył temat związany z  planami i dążeniem Sekcji do pod-
pisania kilku porozumień z przedstawicielami związków i sto-
warzyszeń Pracodawców.  

,,Bezpieczeństwo żywności od pola, aż do stołu”. 

Gościem spotkania był Marian Król – Przewodniczący Regionu 
Środkowo – Wschodniego NSZZ „Solidarność”, który zapoznał 
zebranych z sytuacją w Regionie oraz wyzwaniami czekający-
mi związek. W swoim wystąpieniu podkreślił czekające wy-
zwania, jakim są rozwój związku, oraz jaką rolę ma odgrywać 
związek w obronie praw pracowniczych na Lubelszczyźnie. 

Region Środkowo – Wschodni oparty jest na rolnictwie i prze-
twórstwie spożywczym, dlatego nasze wyjazdowe posiedzenie 
Rady Sekcji oparte było na inicjatywie o poszerzenie współ-
pracy z organizacjami rolników i przetwórców na najbliższe 
lata w ramach programu ,,Bezpieczeństwo żywności od pola, 
aż do stołu”. Rada podjęła działania i pracę nad rozmowami 
dotyczącymi przystąpienia trzech nowych organizacji z tego 
regionu do sekcji, co przełożyło się na akces jednej z nich w 
sprawie przynależności do struktury Krajowej Sekcji. 

Podczas posiedzenia, zapoznano się z sytuacją pracowników w 
zakładach pracy naszego sektora. Ustalono, że jednym z prio-
rytetów w obecnej sytuacji, jest kwestia obrony pracowników 
przed zwolnieniami w ramach modernizacji i automatyzacji 
linii produkcyjnych. Ważnym elementem było omówienie 
kwestii płacowych, oraz coraz większymi problemami związa-
nymi z zatrudnieniem obcokrajowców. Ta sprawa zostanie 
omówiona podczas spotkania z pracodawcami danej branży. 

Przyjęto list intencyjny, którego celem jest podpisanie dekla-
racji współpracy i branżowego porozumienia z pracodawcami 
z sektora słodyczy, młynarstwa i piekarnictwa. Rada po dysku-
sji postanowiła odtworzyć i uzupełnić bazę danych związaną z 
zakładowymi regulaminami oraz inną wewnętrzną dokumen-
tacją związaną z prawem pracy, aby na dobrych przykładach i 
praktykach, doprowadzić do powstania standardów dla po-
szczególnych sektorów, w których sekcja posiada reprezen-
tantów. Ustalono także kwestie związane z kontynuacją 
współpracy międzynarodowej w ramach transnarodowych 
firm naszej branży.  

Dodatkowo goszczono przedstawicieli organizacji zakładowej 
NSZZ „Solidarność” z Fabryki Cukierków „Pszczółka” z Lublina, 
którzy złożyli akces przynależności do struktury branżowej nasze-
go związku. Będzie to już 23 organizacja z Solidarności, która 
tworzyć będzie Krajową Sekcję Przemysłu Cukierniczego, Mły-
narskiego i Piekarniczego NSZZ „Solidarność”.  

W najbliższym czasie rozpoczną się rozmowy z organizacjami  
NSZZ „Solidarność” w Ferrero, Spółdzielni Cukierniczej „Pokój” 
oraz Herbapolu Lublin i Wrocław o przystąpieniu do struktury 
branżowej związku Solidarność. Rada Sekcji uchwaliła kalendarz 
posiedzeń na II półrocze 2019, udział w Pielgrzymce Ludzi Pracy 
na Jasną Górę, oraz terminarz udziału w uroczystościach patrio-
tycznych i kościelnych. 

Chleb świeży czy z mrożonego ciasta?               
Włochy z nową definicją świeżego pieczywa 

Przy każdym bochenku chleba i każdej bułce we Włoszech musi 
znajdować się etykieta z informacją o tym, czy są one całkowicie 
świeże czy też zostały upieczone z mrożonego ciasta. W życie 
wchodzą przepisy, które mają położyć kres oszustwom w handlu. 
Od lat organizacje konsumenckie i zrzeszenia producentów żyw-
ności alarmowały, że zwłaszcza w dużych sieciach supermarke-
tów jako świeże pieczywo sprzedawane jest to odmrażane lub 
pieczone z zamrożonego ciasta, niekiedy importowanego. Infor-
macje, które od tej pory muszą znajdować się na półkach z pie-
czywem, mają wprowadzić wyraźne rozróżnienie między nimi, a 
także wskazywać, które odmiany zakwalifikowane są jako te o 
przedłużonej trwałości. Według nowego prawa mianem świeże-
go chleba można określać wyłącznie ten upieczony w wyniku 
ciągłego procesu, co znaczy, że od początku wyrabiania ciasta do 
sprzedaży nie może minąć więcej niż 72 godziny. Ponadto takie 
pieczywo nie może zawierać żadnych dodatków chemicznych czy 
konserwantów. O to samo walczy Krajowa Sekcja, która wspól-
nie z pracodawcami chce doprowadzić do uporządkowania tego 
zagadnienia i znalezienia odpowiednich zapisów.  

Urząd Patentowy unieważnił prawo ochronne 
do znaku towarowego Michałki 

W decyzji Urzędu Patentowego czytamy, że urząd "orzeka unie-
ważnić prawo ochronne na znak  towarowy Michałki o numerze 
R.162781 i przyznać spółce Hanka-Invest Sp. z o.o. z siedzibą w 
Siemianowicach Śląskich od Zakładów Przemysłu Cukierniczego 
Śnieżka SA z  siedzibą w Świebodzicach kwotę 2.600 zł tytułem 
zwrotu kosztów postępowania w sprawie”.  

Francja: Strajk w fabryce Ferrero.                          
Ograniczono produkcję 

Pracownicy francuskiej fabryki Ferrero strajkują i blokują fabry-
kę. Domagają się podwyżek i premii -podała 04 czerwca 
"Rzeczpospolita". Jak donosi agencja AFP, 160 pracowników 
strajkuje od nocy z poniedziałku na wtorek z ubiegłego tygodnia. 
Od tamtego czasu żadna ciężarówka nie wyjeżdża ani nie wjeż-
dża do zakładu. W zakładzie zaczyna brakować surowców do 
kontynuowania produkcji. Produkcja Kinder Bueno jest wstrzy-
mana od wtorku, a z czterech linii przeznaczonych na produkcję 
Nutelli tylko jedna jeszcze działa i to zaledwie na 20 proc. swoich 
możliwości. Pracownicy zakładu domagają się corocznej podwyż-
ki pensji o 4,5 proc. oraz jednorazowej premii w wysokości 900 
euro. Skarżą się również na coraz gorsze się warunki pracy. 
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D osyć łatwo uświadomić możemy sobie, jak wiele naszych decyzji 

i działań ma u podstaw zaufanie do kompetencji i dobrej woli ludzi, 

którzy udzielają nam rozmaitych informacji. Zaufanie to musi więc być pre-

dyspozycją wrodzoną, należącą do naszego arsenału umiejętności, że jako 

"dobrą monetę" przyjmujemy rozumienie cudzych wypowiedzi. Bo przecież 

gdybyśmy w pewnej chwili stracili zaufanie do siebie nawzajem i zaczęli sta-

rannie sprawdzać wszystko o czym informują nas inni,  nastąpiłby szybki re-

gres naszych przekonań.  Czy zatem pokładane zaufanie w przekazane infor-

macje, nie dyktuje nam instynkt. Wszak oprócz działania we wspólnym inte-

resie, rodzi się  rywalizacja o dobra lub stanowisko, prestiż lub władzę. Świa-

dome wprowadzanie innych w błąd jest jednym ze środków ułatwiających 

sukces w tej rywalizacji. Nierzadko też ponosimy szkody z powodu zaufania 

ludziom, którzy przekazują nam fałszywe informacje. Najczęściej czynią to 

nieświadomie lub w dobrej wierze. Bardzo często dlatego, że sami padli ofia-

rami cudzej dezinformacji. Najgorzej, gdy jest to skutkiem myślenia życzenio-

wego, czyli własnej interpretacji i odbierania informacji jakie chcielibyśmy 

usłyszeć. Dlatego sadzę że łatwowierność jest postawą równie niekorzystną, 

tak jak nadmierna nieufność. W  działalności związkowej, często opieramy 

się na przekazywaniu niejasnych informacji, które jedni z was odbierają do-

syć nieufnie, drudzy natomiast zbyt łatwowiernie, dodatkowo tworząc przy 

tym wizję tego, co chcieliby usłyszeć. Uczymy się więc ufania innym 

w sposób wybiórczy, stosując różne kryteria wiarogodności informacji i jej 

źródła. Najczęściej uważamy za wiarogodną informację, pochodzącą z wielu 

niezależnych źródeł i przez nikogo nie zakwestionowaną. Łatwo wierzymy 

w to, o czym przekonani są wszyscy inni wokół nas. Co się jednak dzieje gdy 

odbieramy informację "nową", nie należącą do przekonań powszechnie po-

dzielanych, albo gdy z różnych źródeł dochodzą nas informacje wzajemnie 

niezgodne. Na ogół odrzucamy informację sprzeczną z naszym przekona-

niem, które przyswoiliśmy sobie wcześniej. Po drugie staramy się ocenić wia-

rygodność źródła tej informacji. Bardzo często uważamy, że jeśli ktoś nigdy 

dotąd nie wprowadził nas w błąd, to jest bardziej wiarogodny niż ten, komu 

się to kiedyś zdarzyło. Nie zawsze jest jednak tak prosto. Musimy zauważyć, 

czy jego wiarogodność nie zależy od osobistego zainteresowania 

w przekazaniu fałszywej informacji. Jednak wszyscy ufamy tym, gdy  wiemy, 

że przekazanie nam prawdziwej informacji, leży w ich własnym interesie. 

Ludziom tym opłaca się informowanie nas zgodnie z prawdą. Stanowi o tym 

ich sytuacja społeczna, o którą będą szczególnie dbać. I tutaj wchodzimy na 

ścieżkę zasad moralnych. Zasady moralne są co najwyżej wyrazem naszych 

życzeń, co do tego, jak mamy odnosić się do siebie i jakie informacje przeka-

żemy. Bardzo często w pracy związkowej słyszałem słowa, ze tą informację 

przekażemy  trochę inaczej, bo nie moralne byłoby przekazanie całej praw-

dy.  A gdy zadaję pytanie dla czego? Bo graniczy to trochę z naiwnością i nie 

profesjonalizmem. Bo wygodne jest pół prawdy, gdy interes pewnych krę-

gów lub osób, może zachwiać ich wiarygodność i podważyć ich zaufanie. W 

takim przypadku moralność prowadzić powinna do wniosku, że w tej spra-

wie nie ma miejsca na dychotomię prawdy i fałszu. Ale to takie moje prze-

myślenia, które być może w jakimś stopniu przedstawiając związkową dok-

trynę etyczną. 

D LACZEGO pingwiny nie potrafią 
chodzić prosto przed siebie? 

Ziemia w ciągu doby wykonuje pełny obrót wokół 
własnej osi, w związku z czym wszystkie organi-
zmy poruszają się z wielką prędkością - na przy-
kład w Europie w ciągu jednej sekundy pokonują 
dystans kilkuset kilometrów, przemieszczając się z 
zachodu na wschód. Oznacza to, że gdy idziemy w 
kierunku północnym, to przy każdym kroku Zie-
mia przesuwa się pod naszymi stopami ciut w 
prawo. Gdybyśmy naszą drogę narysowali na glo-
busie, moglibyśmy zobaczyć, że wskutek ruchu 
Ziemi nie szliśmy całkiem na wprost, lecz znosiło 
nas na prawo. Fizycy nazywają to zjawisko efek-
tem Coriolisa. 

Siła Coriolisa powoduje, że prądy morskie na pół-
kuli północnej robią skręt w prawo, a na półkuli 
południowej - w lewo. W Europie Zachodniej, i 
gdzie indziej, zbaczanie z linii prostej na skutek 
siły Coriolisa jest podczas chodzenia nieświado-
mie korygowane. Jednak na biegunach nie jest to 
takie łatwe. Po pierwsze, siła Coriolisa jest tam 
półtora razy silniejsza niż u nas. Po drugie, na 
gładkim lodzie jest trudniej skorygować efekt ru-
chu kuli ziemskiej. Gdy polarnik maszeruje w kie-
runku bieguna w tempie sześciu kilometrów na 
godzinę, to po kwadransie zbacza z prostego kur-
su o siedemdziesiąt metrów. W pobliżu bieguna 
północnego polarnik zbacza w prawo, w pobliżu 
południowego - w lewo. Siła Coriolisa sprawia, że 
najbardziej znani mieszkańcy okolic bieguna połu-
dniowego, pingwiny, nie potrafią chodzić prosto 
przed siebie. Drepczą tylko małymi łukami po 
oblodzonej powierzchni. 



9.  

www.solidarnosc311.pl                                                                                                                                             infos@solidarnosc311.pl 

ZNACZENIE KOMISJI BHP 

K omisja BHP jest organem doradczym i opiniodawczym 
pracodawcy. Komisja powinna wspierać pracodawcę 

w jego działaniach zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia w zakładzie. Jest to też doskonała okazja 
do wysłuchania opinii pracowników w zakresie BHP.  

Kodeks pracy nałożył na komisję BHP następujące obowiązki: 

- dokonywanie przeglądu warunków pracy, 

- okresowa ocena stanu BHP 

- opiniowanie podejmowanych przez pracodawcę środków za-
pobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, 

- formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków 
pracy oraz współdziałanie z pracodawcą w realizacji jego obo-
wiązków w zakresie BHP. 

Komisja BHP może uzgodnić z pracodawcą konieczność skorzy-
stania z opinii lub ekspertyz specjalistów z zewnątrz, 
np. ekspertyzy dotyczącej maszyny, procesu, porady prawnej, 
której koszty ponosi pracodawca.  

Posiedzenia komisji BHP powinny być dokumentowane. Najle-
piej jest robić to w postaci protokołu lub sprawozdania. Wystar-
czy w punktach opisać ustalenia komisji, nie trzeba tworzyć 
wielostronicowych raportów. W praktyce najczęściej 
to Behapowiec zajmuje się prowadzeniem i przechowywaniem 
dokumentacji komisji BHP. Podobnie jak organizacją komisji, 
ustaleniem terminu posiedzenia, wysłaniem informacji 
o zbliżającym się posiedzeniu, przygotowaniem punktów 
do omówienia.  

W naszym przypadku skład Komisji BHP wchodzą przedstawi-
ciele pracodawcy, a w tym pracownicy służby bhp i lekarz spra-
wujący opiekę zdrowotną, oraz społeczna inspekcja pracy  oraz 
przedstawiciele pracowników reprezentowani przez obydwa 
związki zawodowe działające w zakładzie. Na terenie naszego 
zakładu w wyniku wyborów, powołanych zostało sześciu grupo-
wych społecznych inspektorów pracy, z pośród których został 
wybrany zakładowy społeczny inspektor pracy. Związki zawodo-
we działające w zakładzie wyznaczyły po dwóch członków ze 
swojego składu, jako uzupełnienie Komisji BHP.  

Patrząc od strony związku zawodowego, powinno być zasadą, 
że poszczególni członkowie Komisji, (reprezentujący nierzadko 
odmienne, a nawet rozbieżne interesy), powinni do jej działal-
ności wnosić problemy swojej funkcji i środowiska. Dlatego 
gonitwa przez działy, nie sprzyja pracy społecznej. Członek ko-
misji ze strony związku, ma wręcz obowiązek zatrzymać się i 
porozmawiać z pracownikami, poznać ich problemy i środowi-
sko oraz zagrożenia. To samo dotyczy społecznej inspekcji pra-
cy, która skupiać się powinna bardziej na środowisku pracy i 
warunkach występujących na stanowisku pracy, niż szukać 
uszkodzonych kabli lub odrapanej farby, albo co gorsza przeglą-
dać śmietniki.   

Komisja BHP powinna organizować różnego rodzaju sondaże i 
badania opinii załogi na temat warunków pracy. Członkowie 
Komisji co do zasady, mogli by pełnić dyżury w oznaczonym 
miejscu i czasie, znanym załodze, aby pracownicy mogli swo-

bodnie, bez obawy o szykany, podczas bezpośredniej rozmowy 
zgłaszać swoje problemy i uzyskać poradę.  Dotyczy to nie tylko 
strony społecznej, ale także przedstawicieli pracodawcy czy  
działu BHP.  

Komisja BHP jest niezależna w swoim działaniu i ma na celu 
zwrócić uwagę na wszystkie nieprawidłowości i wnioskować o 
ich poprawę. Często są to sprawy niewygodne dla pracodawcy, 
niekoniecznie związane z urządzeniami lub parkiem maszyno-
wym, lecz mające kolosalne znaczenie w poprawie środowiska 
pracy lub otoczenia w którym przebywają pracownicy lub wy-
konują w powierzone zadania. Nie od dzisiaj wiadomym jest, 
że to sami pracownicy przebywający wiele godzin w środowi-
sku pracy, najlepiej znają jego mankamenty, braki i uchybienia. 
Doświadczając ich istnienia osobiście odczuwając je rzec moż-
na „na własnej skórze”. Członkowie Komisji bhp powinni zatem 
utrzymywać więź z pracownikami i czynić wiele, aby sami pra-
cownicy chętnie zgłaszali do nich swoje bolączki.  

Komisja BHP jakimś dziwnym trafem, zaczyna być traktowana 
w naszym zakładzie po macoszemu, co mija się z celem jej ist-
nienia i działań. Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” będzie 
starała się podnieść aktywność swoich przedstawiciel, oraz 
zdopingować społecznych inspektorów pracy do większej ak-
tywności.  

Pisząc o SIP, nie sposób nie rozpocząć od wskazania roli związ-
ków zawodowych w jej funkcjonowaniu. Z jednej strony w 
ustawie związkowej wyraźnie zapisano, że do zakresu działania 
zakładowej organizacji związkowej należy kierowanie działal-
nością społecznej inspekcji pracy i współdziałanie z państwową 
inspekcją pracy. Z drugiej strony należy zauważyć że cel istnie-
nia SIP wskazał prawodawca w preambule ustawy „W trosce o 
systematyczną poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz w celu zapewnienia związkom zawodowym niezbędnych 
warunków do sprawowania skutecznej kontroli przestrzegania 
przepisów prawa pracy”.   

Społeczna inspekcja pracy jest służbą społeczną pełnioną przez 
pracowników, mającą na celu zapewnienie przez zakłady pracy 
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę 
uprawnień pracowniczych, określonych w przepisach prawa 
pracy. Społeczna inspekcja pracy reprezentuje interesy wszyst-
kich pracowników w zakładach pracy i jest kierowana przez 
zakładowe organizacje związkowe.  

Wartym jest  że w najbliższym czasie nastąpi niewielka zmiana 
dotycząca  ustawy o SIP. Zmiana dotyczyć ma na wprowadze-
niu do art. 8 ustawy o SIP przepisu, zgodnie z którym żądanie 
społecznego inspektora pracy dotyczące udzielenia informacji 
oraz okazania dokumentów w zakresie dotyczącym danych 
osobowych może zostać spełnione za zgodą osób, których te 
dane dotyczą.  

Kończąc przekazałem krótkie i mam nadzieje istotne informa-
cje związane ze znaczeniem Komisji BHP oraz SIP, co może być 
przydatne dla pracowników, którzy nie za bardzo wiedzą jak 
formalnie rozwiązać problemy. Dotyczy to w szczególności 
wszystkich tych, którzy nie należą do związków zawodowych. 
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Odpowiedział zapracowany Wacek Kurzajka, któren uskutecz-
niał zatrudnienie mechanika w zakładzie. Wacek był jednym z 
najstarszych pracowników zakładu, który z niejednego pieca 
chleb jadł. 

Po godzince się zjawia i oczom nie dowierza. Pisze chłopina, aż 
pot mu oczy zalewa, bo to nie o jakieś tam poezje się rozchodzi, 
tylko o rzecz poważną. Rybę trza opisać. Tutaj wtronce, bo pa-
miętacie chyba, do czego doprowadziłoby Was przekonanie, że 
nie trzeba nic pisać? Mieliby Wy z tem dużo trudności, bo biure-
kracja niemożebnie by podgrymaszała i to nie tak jak dawniej 
bywało, ale teraz to niechybnie na portfelu to by sie odbiło. 

Uszanowanie wszystkim 

To nie jest pisanina dla jenteligentów o starganej nerwowości. 

Od razu proponuję, aby dalej czytali tylko ludzie spokojnej 

natury, lub które dzięki farmaceutycznym medykamentom, 

należą do pacjentów, którzy w celu spokojności ducha, obcują 

z usługami, które uzyskują za składki, jakie odprowadzają do 

NFZ. Ale do rzeczy. Jakby, kto tak chciał z Panem Alojzym się 

założyć, to każdą forsę gotów jest On postawić, że najwięcej 

jest w obecnem czasie literatów. Gdzie siem nie pójdzie, wszy-

scy piszą, aż się dymi, a najwięcej lidery lub techniki. Pewnego 

dnia Pan Alojzy zaszedł na warsztat, gdzie z daleka już wypa-

trzył znajomą sylwetkę Pana Wacka, przy biurku pracującego. 
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Alojzy zauważył, że Wacek lekko przyblakł i wyglądał na silnie 
wystraszonego. Mocno pochylił się nad protokółem, ścisnął 
kartkę we dłoniach i z wyrzutem  spojrzał na Alojzego. Oczeki-
wał od niego rzeczowych informacji po spotkaniu z kierownic-
twem zakładu w sprawie planowanych zmian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tymi słowami Pan Alojzy pożegnał się z Wackiem Kurzajką. 

P rzysłów ze słowem „praca” jest w języku polskim aż nadto. 

Większość z nich podkreśla,  że uczciwe podejście do niej, 

zapewni naszej rodzinie bezpieczny byt i dostatek. Tyle fantazji, 

bo życie szybko jest w stanie to zweryfikować. Rynek pracy w 

Polsce to wciąż przysłowiowy „Dziki Zachód”. Rynek karierowi-

czów, którzy zapomnieli komu i dzięki komu, oraz w jakich  oko-

licznościach mogli uzyskać dostęp do nieskrępowanej nauki i 

lukratywnych stanowisk pracy (a co za tym idzie ogromnych 

pieniędzy). Z drugiej strony miliony pracowników, dla których 

szczytem marzeń jest otrzymać umowę o pracę na czas nieo-

kreślony, nawet jeśli wynagrodzenia pod koniec miesiąca dale-

kie jest od mitycznej „średniej krajowej. Patrząc na to flaki mi 

się wywracają, że na stołkach i kierowniczych stanowiskach, 

zajmują miejsce ci, co jak pijawki wykorzystali ideę lat zrywu 

społecznego, aby teraz gnębić i wysysać siły z pracowników.  

Którzy dzięki zmianom w 1989 roku, dostali możliwość na zdo-

bycie wykształcenia i odniesienie sukcesu. Dlatego te 

„kontraktowe wybory” z 4 czerwca 1989 roku, będą mnie prze-

śladować przez całe życie.  Dokonaliśmy wtedy obowiązku, obo-

wiązku uczestniczenia w wyborach, które prowokują do pyta-

nia. Czy kierunek rozwoju gospodarczego, jaki wybrała Polska 

po roku’89 był słuszny? Czy 30 lat po transformacji ustrojowej 

możemy odtrąbić sukces, czy jednak uderzyć się w pierś i zasta-

nowić, co zrobić aby ludziom żyło się i pracowało lepiej? Wy-

walczyliśmy wolność, tylko że wolnością dzieci nie nakarmię. 

Zapominamy powoli o większości „chorób” które my, osoby 

pracujące znamy z własnych doświadczeń. Ta niezbyt radosna 

dla mnie rocznica, przypomina o umowach śmieciowych, 

„outsourcingu” pracowniczym, niemocy związków zawodo-

wych, emigracji zarobkowej czy zatrudnianiu naszych sąsiadów 

zza wschodniej granicy. Uczymy nasze dzieci, że bez pracy nie-

ma kołaczy, a one za jakiś czas, jeśli nic się nie zmieni, odpowie-

dzą nam, że pewnie tak jest, ale nie „w tym kraju”. Spakują wa-

lizki i rozpoczną życie setki kilometrów stąd. Oby nie, ale samo 

zaklinanie rzeczywistości nic tu nie da. Przecież „u władzy” są 

wciąż ci sami! Jedni w zakładach, pseudo managerowie, którzy 

udają że zależy im na pracownikach. Którzy jak beton tkwią w 

steku bzdurnych papierów, raportów i akcji typu Kazein, etc.… 

Inni, to różni managerowie władzy, których różnicuje to, że jed-

ni zjadliwie atakują Kościół Katolicki, a drudzy wszędzie usta-

wiają obok siebie księży i hierarchów. Ale jedni i drudzy zawsze, 

od 30 lat, wspierają i promują anty pracownicze zarządzanie. 

Niczego nie robią, żeby Polacy w swoim kraju zarabiali godnie, 

zarabiali tyle, żeby nie potrzeba było sypać przed „wyborami” 

kasą na nowe „pincet-plus” czy na „trzynastkę” dla emerytów. 

Chociaż ci, to przynajmniej  czymś sypnęli i wreszcie pojawił się 

rynek pracownika, bo za tamtych to i gó...a nie było szansy zjeść 

i to jeszcze przy oklaskach i zachwycie  w prawie wszystkich 

zarządzających. Bo chodzi o to że… zawsze „diabeł tkwi w szcze-

gółach”, więc zamiast głaskać i dbać o tych pseudo managerów,  

trzeba było zadbać o takie szczegóły, jak godziwe zarobki i sza-

cunek dla człowieka pracującego. Teraz już dla nich wszystkich 

jest za późno, aby udawać troskliwego misia. Wielu z nas przy-

wiedzie na myśl smutna konkluzja: opowiastkami, że jest super 

i jesteśmy doskonale zarządzani, dzieci nie nakarmimy. A stara, 

znana z ery gomułkowsko-gierkowskiej metoda „krótkimi sko-

kami do przodu” już się nie sprawdza. 
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P o przeczytaniu książki 

„Urobieni Reportaże o pra-

cy” nachodzi mnie jedna smutna 

refleksja.  

Pracodawca ma same prawa, a 

pracownik tylko obowiązki. A 

książkę warto przeczytać, nawet 

tylko po to by budować wrażli-

wość poprzez rozumienie. 

Ponad półtora miliona ludzi pracujących w Polsce żyje w ubó-
stwie. Przeciętny Polak przepracowuje w roku niemal dwa tysiące 
godzin, co daje nam drugie miejsce w rankingu najbardziej zapra-
cowanych krajów w Unii Europejskiej. Choć spędzamy w pracy 
prawie jedną trzecią swojego życia, wciąż niewiele wiemy o me-
chanizmach rynku pracy i nierównościach panujących wśród za-
trudnionych w innych branżach. Pracownik fabryki, ochroniarz na 
osiedlu nowych bloków, właściciel budki z zapiekankami, szefowa 
związku zawodowego w sieci hipermarketów, kierownik call cen-
ter i wielu innych – to właśnie oni, niewidzialni pracownicy, choć 
wciąż słyszą zapewnienia o perspektywie poprawy swojego losu, 
nie czują się beneficjentami systemu, w którym przyszło im żyć.  

Jak powiedział jeden z bohaterów: „jesteśmy tylko trybikami”.  
Zbiór reportaży Urobieni, ujawnia niewygodną prawdę o polskim 
rynku pracy. Opowiada historie zarówno tych, którzy w 1989 zo-
stali siłą wtłoczeni w nowy model gospodarczy, jak i tych, których 
ukształtował dziki, nadwiślański kapitalizm lat dziewięćdziesią-
tych. Niepewność jutra, spychający w ubóstwo wyzysk, pogarda 
dla słabszych i rosnąca frustracja tworzą gorzką opowieść o co-
dzienności milionów Polaków. Autor w sposób fachowy podszedł 
do tematu. Lektura jest ciekawa i ze względu na ważny temat 
społeczny, i ze względu na sposób narracji. Do tego dochodzi ka-
wał dobrze wykonanej pracy przy przygotowaniu publikacji. Szy-
maniak przedstawia stanowisko obu stron - i pracodawców, i pra-
cowników. Do tego bardzo interesujący wywiad na końcu, przed-
stawiający podłoże takiego stanu rzeczy i zawierający krytykę 
rynku neoliberalnego. Szczególnie zaintrygował mnie rozdział 
dotyczący fabryki Toyoty w Polsce. Intryguje on z perspektywy 
kreowania „drogi Toyoty” i jej wyjątkowej polityki doskonalenia 
procesu produkcji. Przełożenie tego na polskie realia z rodzimymi 
przełożonymi przybiera karykaturalny wymiar. Nie wiem, czy jesz-
cze się śmiać, czy już płakać - ale całość przypomina kabaret. W 
wywiadzie wspomina się o „kaizen”, natomiast nie ma mowy o 
tym, że podstawowymi elementami filozofii Toyoty jest szacunek 
i praca zespołowa. W Japonii żaden kierownik nie pójdzie na 
obiad przed pracownikiem podległym, w Polsce - kierownik wy-
chodzi pierwszy. No cóż Toyota jest organizacja uczącą się, zgod-
nie z ostatnią zasadą. Ciekawym był też artykuł o pracownikach 
agencji pracy tymczasowej. Chyba szerzej otworzył mi oczy, gdyż 
dotychczas styczność z obszarem ich działania miałem poprzez 
znane mi już osoby i obcokrajowców. Martwi mnie, po przeczyta-
niu, znikoma rola Państwowej Inspekcji Pracy w kreowaniu rynku 

pracy i przestrzegania praw pracowników. Jesteśmy na drugim 
miejscu w Unii, jeżeli chodzi o ilość godzin przepracowanych, 
niestety, gdy chodzi o zarobki zajmujemy końcowe miejsca. 
Widać, że zysk firm jest najważniejszy, a pracownik się nie 
liczy w tej układance. Cieszymy się słysząc, że duże koncerny 
wchodzą na polski rynek, ale już nie patrzymy jak w nich trak-
tuje się pracowników. Według pracodawców mamy się cie-
szyć, że w ogóle mamy pracę. Przejmująco smutna jest to lek-
tura, gdzie pracownik ciągle stoi na przegranej pozycji. W 
książce ujawnione są różne patologie i jak pracodawcy omijają 
przepisy, przy jednoczesnych słabych związkach zawodowych i 
PIP-ie, który nic nie może zdziałać. Bardzo ciekawy jest na 
końcu wywiad z profesorem Andrzejem Szahajem. Omawia 
jak doszło do tego, że związki zawodowe, o które tak walczyli-
śmy są dziś takie słabe i dlaczego przyjęliśmy taki model go-
spodarczy, czyli neoliberalizm. Ukazuje, że neoliberalizm jest 
ideologią, która jak każda ideologia wmawia nam, że innej 
drogi nie ma. Ukazuje rolę mediów w promowaniu tej ideolo-
gii i słabość państwa. Pokazuje inną drogę , ale to wymagałoby 
bardzo silnego państwa. Przychodzą takie chwile, gdy chce się 
wyjść i krzyczeć. W jakikolwiek sposób zaprotestować prze-
ciwko temu, co ma miejsce w dzisiejszych czasach. Zdarza się 
ton bardzo rzadko, jeśli w ogóle, i nie mówię tu wyłącznie o 
lekturze, ale o każdym innym medium. Właśnie taka chęć wy-
rażenia wściekłości pojawiła się u mnie po lekturze reportaży 
Marka Szymaniaka. Frustracja ta zdaje się być w każdym 
aspekcie zasadna, bo „urobieni” w książce Szymaniaka to już 
nie tyle ludzie, co bezkształtne masy istniejące wyłącznie po 
to, by usługiwać. Poniżane warunkami, w jakich przychodzi im 
pracować, ale też otrzymujące wynagrodzenie, które można 
określić głodowym. Niezrozumiałe jest dla mnie to, że w XXI 
wieku, w państwie nomen omen demokratycznym taki wyzysk 
ma wciąż miejsce. Opowieści tu zawarte są rozliczne, ukazują 
całe spektrum zatrudnienia w Polsce. Mamy tu zagraniczne 
kolosy posiadające ogromny kapitał i korzystające z rozlicz-
nych ulg, ale też mniejsze przybytki miażdżone przez fawory-
zowaną konkurencję. Pośród krwiopijców walczących o ostat-
nie złotówki i naginających prawo, jak tylko się da, byle zacho-
wać zysk dla siebie, można dostrzec małe przyczółki nadziei, 
które jakkolwiek pocieszają, to również pokazują, z jak wielo-
ma patologiami mamy do czynienia. Poznajemy tu ludzi, któ-
rzy nie mają wyboru. Decydują się na takie, a nie inne warun-
ki, bo za coś żyć trzeba, a mimo nieatrakcyjnych stawek nie 
brakuje chętnych na ich miejsce. Boli to, że istnieją jeszcze 
ludzie, którzy muszą pracować jako ochroniarze o nieludzkich 
godzinach na dwie zmiany, niemający na nic czasu poza snem, 
a i tak ledwo wiążące koniec z końcem. Wkurza, że zdarzają 
się zupełnie nieuzasadnione zwolnienia za zjedzenie plasterka 
sera. Doprowadza do pasji, że światowy krezus Toyota tak 
żyłuje swoich podwładnych, że nie mają oni czasu zjeść czy 
wyjść do toalety, bo normy muszą się zgadzać, a godność i 
szacunek nie mają znaczenia. To tak jak u nas na produkcji, o 
czym zapewne nie wiedzą pracownicy biurowi. Dlatego po-
winna być to lektura obowiązkowa dla wszystkich związkow-
ców i managerów w naszym zakładzie.       NSZZ „Solidarność” 
posiada dwa egzemplarze,  zapraszamy do lektury. 
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FRAGMENTY Z KSIĄŻKI - rozdział Polska droga Tojoty 

– Punkt 6.00 wyje dzwonek. Taśma rusza. Na każdą czynność 
mam kilka sekund. Trzeba pracować bardzo szybko. Nie ma 
czasu, aby się podrapać. Obrócić. Zmienić pozycję. Nawet pot 
obetrzeć. Na montażu, jak w domino, wszystkie stanowiska są 
połączone. Bez jednego klocka nie ruszy drugi. Jeśli się wysmar-
kam, to na kilka sekund stanie cała linia. Każda sekunda to zysk 
i strata. Firma już wszystko policzyła. Dlatego linia nie może 
stawać. Musi jechać. Bo co by było, gdyby tak każdy chciał się 
podrapać, pot wycierać, a może na chwilkę odsapnąć. To niedo-
puszczalne. W końcu sekunda do sekundy i na koniec dnia wy-
szłoby parę sztuk silników mniej. Na to Toyota nie może sobie 
pozwolić – mówi Dariusz, który od ponad 10 lat w wałbrzyskiej 
Toyocie nosi szarą czapkę (czyli jest pracownikiem liniowym). 

Toyota nie może i nie pozwala sobie na straty. Dlatego nad gło-
wą Dariusza wisi Yamazumi – lista czynności i czas, jaki powin-
ny one zajmować. I tak: 3,2 sekundy Dariusz ma na przechwyce-
nie elementu; 2,4 sekundy na wyjęcie; 1,6 sekundy powinno 
zajmować uzbrojenie; 1,8 sekundy montaż; 1,5 sekundy przesu-
nięcie. Każdy ruch wyliczony jest z dokładnością do dziesiątej 
części sekundy. I z każdego z kilkudziesięciu ruchów na minutę 
Dariusz jest rozliczany. 

To zadanie Jishukenów, czyli grup pracowników, którzy obser-
wują pracę na wybranych liniach. Mierzą czas. Sprawdzają, czy 
tacy jak Dariusz się wyrabiają. Szukają, gdzie można pracowni-
ków ponaglić, a gdzie jest ich za dużo. System produkcji w Toyo-
cie jest bowiem ciągle doskonalony. Zawsze przecież może być 
szybciej i taniej, czyli lepiej – oczywiście dla firmy. 

– Najgorsza jest ta presja ciągłego obcinania. Czasem wystar-
czy, że ktoś stanie na chwilę i nic nie robi. Zaraz jest wielka bu-
rza. Przychodzą Jishukeni. Mierzą, liczą, jak to naprawić. Nie-
dawno wyszło im, że na naszej linii jest o 0,7 pracownika za 
dużo, ale zabrali nie 0,7 pracownika, tylko całego – mówi Da-
riusz. Kiedy Jishukeni patrzą, ludzie wariują. Jedni się boją. Inni 
chcą się popisać i przez te kilkanaście minut zasuwają, robiąc 
super wyniki. 

– Przez nich pracujemy coraz szybciej. Bo skoro się da, to firma 
chce to wykorzystać. Zarobić więcej. Nikt z szefów się nie zasta-
nawia nad tym, że wynik wyżyłowany przez dwudziestolatka, 
który zapiernicza, bo jest nowy, dla czterdziestopięcioletniej 
kobiety jest ponad siły. Że po ośmiu godzinach w zakładzie wró-
ci do domu półprzytomna, a może jeszcze musi obiad ugotować. 
Może dzieciom pomóc w lekcjach – opowiada Dariusz. 

Nikt z menedżerów wyższego szczebla nie myśli o nieodrobio-
nych lekcjach, bo od nich ważniejsze jest zwiększenie wydajno-
ści, a to oznacza większe premie. Na dobrych Jishukenach zależy 
też brygadzistom, czyli czapkom niebieskim (group leaderom), 
oraz ich podwładnym – team leaderom (czapka zielona). Jedni 
zyskują w oczach drugich. A zasługi są nagradzane – czy to 
awansami, czy wyższymi premiami. Na końcu firmowego łańcu-
cha pokarmowego są szarzy. To od nich wymaga się coraz wię-
cej przy mniejszym składzie przy linii. 

Krzysztof (szara czapka) z hali obróbki mówi, że kiedyś jeden z 
pracowników na jego linii nie wytrzymał i powiedział team lea-
derowi pod koniec zmiany, że nie ma już siły. 

– Na następnym porannym mitingu zrobiono nam pranie mó-
zgu, że mamy rozkładać siły równomiernie na osiem godzin, 
żeby przez cały czas utrzymać jednakowe tempo pracy. Jakby-

śmy byli maszynami. Nikogo nie obchodzi, że rano człowiek jest 
bardziej wypoczęty niż po ośmiu godzinach. A od dzwonka do 
dzwonka trzeba zapieprzać – opowiada Krzysztof. 

Ponaglanie odbija się też na jakości. Dariusz wspomina, że kie-
dyś wzrokowo kontrolował co dziesiąty detal. Potem zarządzo-
no, że musi sprawdzać co drugą sztukę, a czas w Yamazumi 
został ten sam. 

– Narzucono normę i nikogo nie obchodzi, jak to zrobić. Jest 
polecenie, trzeba wykonać. Powtarzają nam, że my tam nie 
jesteśmy od myślenia, ale od zapierdalania – żali się Dariusz….. 

– Teraz czas dopięty jest do maksimum. Jeśli się nie wyrabiamy, 
to jest specjalne spotkanie, na którym odbywa się pranie mó-
zgów. Tłumaczą nam, że tak nie wolno się zachowywać – mówi 
Norbert i dodaje, że indoktrynacja to stały element pracy w Toy-
ocie. – Linia startuje o 6.00, ale w pracy muszę być wcześniej. 
Zanim ruszy produkcja, jest tak zwany miting. Każdego dnia 
musimy wysłuchać propagandowej gadki i przypomnieć sobie 
zasady firmy. Bardziej od tego wkurza nas, że musimy być w 
pracy 5–10 minut wcześniej. Nikt za to nie płaci, a rocznie to 
kilkadziesiąt godzin. Mężczyzna pracuje w Toyocie na tyle dłu-
go, że już wie, że lepiej być na „nieobowiązkowym” mitingu. 
Nieobecni mogą narazić się na gniew przełożonych………….. 

…...Pracownicy liniowi w Toyocie nie mogą być pewni zatrudnie-
nia nawet, gdy będą mieli stuprocentową frekwencję. Muszą 
bowiem pracować, podążając Drogą Toyoty. Oznacza to, że 
każdy z nich musi angażować się w działania pozaprodukcyjne: 
wymyślać kaizeny, tworzyć koła jakości czy wypełniać Karty 
Przewidywania Zagrożeń. Niewywiązywanie się z tego obowiąz-
ku to prosta droga do rozmów dyscyplinujących, notatek służbo-
wych i transferu na najcięższy dział, a potem być może ostatecz-
nego przekroczenia bramy wyjściowej bez możliwości powrotu. 

Kaizeny w skrócie można rozumieć jako pomysły na ciągłe udo-
skonalanie, nisko kosztowe podnoszenie jakości produktu i fir-
my. Ulepszaniu nie ma końca nawet, gdy narzucone cele wydaj-
ności zostały już osiągnięte. Każdy osiągnięty cel staje się nie 
metą, tylko linią startu dla kolejnego. 

W wałbrzyskiej Toyocie każdy pracownik ma obowiązek wymy-
ślić co najmniej jeden nowy kaizen rocznie. To oficjalnie, bo nie-
oficjalnie niektórzy brygadziści wymagali jednego kaizenu mie-
sięcznie, aby przewodzić w rywalizacji między działami. 

– W ten sposób dobra i słuszna idea została przepoczwarzona w 
szopkę. Kiedy bowiem kaizen jest dobry, to faktycznie ułatwia 
pracę, ale zdecydowana większość z nich to parodia. Tak się 
dzieje, gdy kaizeny są obowiązkowe, a nie dobrowolne. Przecież 
kiedy ktoś wpadnie na świetny pomysł, za co jest przewidziana 
nagroda, to i tak go zgłosi. A tak marnuje się czas na wymyśla-
nie głupot, które potem przeszkadzają, zamiast pomagać w 
pracy – mówi Krzysztof. 

Odwrotnością kaizenów jest kaiaku. To rozwiązania, które za-
miast pomagać, przeszkadzają. Jednak terminu znanego w ja-
pońskich fabrykach Toyoty w polskiej wersji nikt nie używa. Kie-
rownictwo uznaje, że wszystkie ulepszenia są przydatne. Wyma-
ga też, aby wszyscy pracownicy angażowali się i dostarczali 
coraz więcej nowych pomysłów. Zresztą w działania kaizenowe 
angażują się też menedżerowie. Zdarza się, że wkłada się w nie 
mnóstwo pieniędzy, by w rezultacie nic nie osiągnąć………. 

„Urobieni. Reportaże o pracy” - Marek Szymaniak 
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Po nagrodę zapraszamy Jolantę K. z Ptasiego Mleczka L-2  (zostanie powiadomiona osobiście) 

„Trzeba podważać wszystko, co się da podważyć, gdyż tylko 

w ten sposób można wykryć to, co podważyć się nie da”.  

Tadeusz Kotarbiński 


