
Ciąg dalszy dorabiania swojej teorii – do czego i po co nie jestem w stanie zrozumieć. 
 
Poniżej kursywą tekst jaki wysyła p. Stefański do niektórych pracowników – nie do ZZPRC choć  mój adres 
posiada bo to my jako organizacja wysyłaliśmy p. Stefańskiemu i p. Kolanowskiemu w ramach współpracy 
materiały dotyczące wzrostu wynagrodzeń, porozumień. 
 
Witam, związki zawodowe w swoim piśmie z 22 stycznia 2013 roku zatytułowanym „Wspólne stanowisko Organizacji Związkowych” 
napisały: 
„Pkt2. Od dnia 1 stycznia 2013 roku każdy pracownik otrzymuje wzrost płacy zasadniczej o wskaźnik inflacji z 2012 roku tj. 3,7%. 
Dodatkowo każdy pracownik otrzyma wzrost płacy zasadniczej o kwotę wyliczoną jako 1,5% średniej płacy zasadniczej na dzień 31 
grudnia 2012 roku ( 2850 zł).( moje podkreślenia )” 
We wczorajszym wspólnym komunikacie Zarządu i pozostałych organizacji związkowych napisano: 
„Strony uzgodniły następujące warunki porozumienia: 
- wzrost stawki osobistego zaszeregowania każdego pracownika o 3,7% oraz dodatkowo o 43 zł od 1 stycznia 2013 roku.” ( moje 
podkreślenie ) 
Do podpisania przedłożono nam projekt porozumienia, w którym znajduje się pkt.2 i brzmi on następująco: 
„Z dniem 1 stycznia 2013 roku każdy pracownik otrzymuje obligatoryjną podwyżkę w wysokości 3,7% stawki osobistego 
zaszeregowania oraz dodatkowo podwyżkę kwotową liczoną jako 1,5% średniej stawki osobistego zaszeregowania w Dalkii Łódź na 31 
grudnia 2012 roku – kwota ta stanowi 43 zł/ pracownika – z zastrzeżeniem sytuacji określonych w pkt.4.” 
A pkt 4 brzmi: 
„Zasada określona w pkt 2 nie dotyczy pracowników w stosunku, do których kierownik komórki organizacyjnej zgłosił pisemne 
uzasadnienie nie objęcia pracownika podwyżką bądź przyznania niższej podwyżki od określonej w pkt 2. Powyższy wniosek wymaga 
akceptacji odpowiedniego Dyrektora. Środki nierozdysponowane w ten sposób zwiększają sumę środków pozostających do dyspozycji 
Zarządu.” 
Zarząd i pozostałe związki w wyżej przytoczonych pismach podkreślają oficjalnie, że podwyżka dotyczyć będzie każdego pracownika, a 
po cichu w projekcie porozumienia, który przedstawiono nam do akceptacji znajduje się pkt.4. Daje on możliwość dowolnej 
interpretacji. W skrajnym przypadku nikt nie otrzyma podwyżki o 3,7% + 43 zł i wszystkie pieniądze pozostaną do dyspozycji Zarządu.  
ZZNI domaga się TYLKO wykreślenia punktu 4 z projektu porozumienia!!! 
Gdy Zarząd to uczyni jesteśmy skłonni podpisać porozumienie płacowe 2013. 
To ZZNI domaga się, aby KAŻDY pracownik otrzymał wspomnianą podwyżkę !!! 
Czy Zarządowi zależy na podpisaniu porozumienia płacowego czy może bardziej na zniszczeniu Związku Zawodowego Nowa 
Inicjatywa? 
 

Powiem jedno  - Panie Przewodniczący Stefański; 
 

Poświęciłem dzisiaj trochę czasu na analizę porozumień płacowych od początku funkcjonowania naszej 
organizacji czyli od 1992 roku – mam porozumienia płacowe od 1995 roku do 2011, może Pan wie, że w 2012 
nie zawarto porozumienia o wzrost wynagrodzeń, a był takowy i byli pracownicy którzy otrzymali więcej jak i 
tacy którzy otrzymali mniej niż wskaźnik. 
W prawie wszystkich porozumieniach jest taki zapis, lub podobnej treści. A w okresie od 2000 – do 2013 nie ma 
go tylko w porozumieniu z 2009 roku – porozumienie zawarto w lipcu jako kończące spór zbiorowy. 
Nigdy też z tego tytułu nie było problemów – dotyczyło to zawsze kilku pracowników i za każdym razem było to 
solidnie umotywowane i nie dotyczyło to jednorazowych podpadek, analizowałem te dokumenty. 
Życie w swoim matrixie jest fajne ale dobrze jak czasem zamiast pisać nieprawdę łatwiej sprawdzić dokumenty. 
Co bardziej boli to, że nie pokazuje się Pan na spotkaniach, lekceważy organizacje, które chciały Wam pomóc,    
a za plecami pisze się bzdury, które tak łatwo jest zdementować. 
 

Następnym razem zanim Pan cokolwiek napisze – proszę sprawdzić dokumenty u kogoś, kto może je Wam 
pokaże. Nikomu bardziej niż Panu, przy pomocy takich działań nie zależy na zniszczeniu Waszej organizacji. 
Bo to tak jak w dowcipie o studentach medycyny – „ pan zdał, a pani się zdawało”. 
No i proszę napisać, że o  treści tego dokumentu był Pan informowany telefonicznie, wtedy było bez uwag. 
 

Życzę powodzenia w dalszej działalności. 
 
Wiesław Koc 


