
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WYDANIE SPECJALNE

Serwisu Informacyjnego

Komisji Zakładowej nr311

W DNIU 16.01.2006 r. 
W KOŚCIELE  

ŚW. KATARZYNY NA 
SŁUŻEWIE ULICA FOSA 17 

O GODZINIE 18,00 
ODBĘDZIE SIĘ MSZA W 
PIERWSZĄ ROCZNICĘ 

ŚMIERCI  
ANDRZEJA KAMIŃSKIEGO 
 

 
 
 
Pozwól mówić sercu, a słowa same się znajdą.  
Tylko serce trafia do serc, nie zimne rozumowanie. 

 Zofia Kossak  
 

Radośnieśmy życie przyjęli.  
I śmierć przyjmiemy radośnie.  

Jan Kasprowicz  
 

Serce jest bogactwem, którego się nie sprzedaje ani 
nie kupuje, ale które się ofiarowuje.  

Gustave Flaubert  
 

 
W imieniu rodziny ŚP. Andrzeja Kamińskiego, oraz 
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” zapraszamy 
wszystkich, którym bliska była osoba Andrzeja do 
uczestnictwa we mszy świętej.  
Minął rok od momentu, gdy dostaliśmy tragiczną 
wiadomość o rozstaniu się z nami naszego Kolegi i 
Przyjaciela. Pamięć o jego dokonaniach i walce o 
dobro pracowników będzie zawsze obecne wśród 
członków NSZZ „Solidarność”, dla których Andrzej 
Kamiński był nie tylko autorytetem, ale w 
szczególności osobą, która potrafiła poświęcić swój 
jakże drogocenny czas życia, dla dobra innych. 
 
KOMISJA ZAKŁADOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” 

PIKIETA 
 
W dniu 18.01.2006 roku w godzinach 12-16 na 
ulicy Zamoyskiego 24/26 przed siedzibą Frito 
Lay odbędzie się pikieta w obronie praw 
pracowniczych.  
Sprawa dotyczy przywrócenia do pracy molestowanych 
kobiet, oraz przywrócenia do pracy zwolnionego w grudniu 
zeszłego roku Przewodniczącego, NSZZ „Solidarność” we 
Frito Lay Sławomira Zagrajka. 
 
Komisja Zakładowa nr 311 NSZZ „Solidarność” Cadbury 
Wedel Sp. Z o.o. apeluje do członków związku o jak 
najliczniejsze uczestnictwo w pikiecie organizowanej przez 
Komisję Krajową, Region Mazowsze i Sekretariat Przemysłu 
Spożywczego NSZZ „Solidarność”. Organizacja nasza 
zrzeszona jest w Sekcji Krajowej Przemysłu Cukierniczego, 
do której także należy związek zawodowy we Frito Lay. Z 
racji bliskiego sąsiedztwa z siedzibą dyrekcji firmy PepsiCo, 
prosimy o uczestnictwo w manifestacji. Wykażmy się 
SOLIDARNOŚCIĄ z ludźmi pracy w zakładzie gdzie wszelkie 
prawa pracownicze są nagminnie łamane. 
Sprawa molestowania kobiet była dosyć obszernie opisana w 
prasie, mimo tego nie zostały one przywrócone do swoich 
obowiązków pracowniczych i w dalszym ciągu pozbawione 
środków do życia. 
Przewodniczący Sławomir Zagrajek podjął się obrony wyżej 
wspomnianych pracownic. Przez ponad rok czasu prowadził 
rozmowy i wspomagał kobiety w walce o swoje prawa. W 
połowie grudnia 2005 roku pracodawca wręczył 
Przewodniczącemu Sławomirowi Zagrajkowi wypowiedzenie 
warunków pracy na podstawie artykułu 52 Kodeksu Pracy. 
Jako pretekst do tego kroku posłużył artykuł w jednej gazet, 
która podważyła istnienie NSZZ „Solidarność” we Frito Lay. 
Pracodawca nie uczynił żadnego prawnego kroku, aby 
wyjaśnić tą sprawę, natomiast przeprowadził na terenie firmy 
ankietę, która miała na celu zliczenie członków związku 
zawodowego. Jest to wykroczenie przeciw Konstytucji RP, 
oraz Ustawie o Związkach Zawodowych.  
 
Sprawą zajęła się Helsińska Fundacja Praw Człowieka, która 
w dniu 28.12.2005 roku złożyła doniesienie do prokuratury 
na firmę Frito Lay w sprawie przeprowadzonych ankiet. 
Światowe Związki Zawodowe skierowały do Premiera 
Marcinkiewicza i Ministra Sprawiedliwości pismo w sprawie 
przestrzegania przez polskich pracodawców konwencji, które 
Polska ratyfikowała w latach 60. 
 
Stanowisko w sprawie Frito Lay zajęło również Prezydium 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, w którym wzywa 
zarząd PepsiCo do zaprzestania bezprawnych działań i 
respektowania prawa polskiego oraz międzynarodowych 
standardów pracy, które nakładają na firmę i jej 
przedstawicieli obowiązek tworzenia środowiska pracy 
wolnego od wszelkich form dyskryminacji, także ze względu 
na płeć i przynależność związkową.  
 
Pikieta odbędzie się pod hasłami: 
 
DOŚĆ ŁAMANIA PRAW PRACOWNICZYCH W PEPSICO 
POLSKI ZARZĄD GORSZY NIŻ ZAKŁADA POLITYKA 
KONCERNU 
DLACZEGO NIE LUBICIE ZWIĄZKÓW? 
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JUTRZENKA ZWALNIA 
PRZEWODNICZĄCEGO 

 
W Goplanie pracuje od 15 lat jako mechanik. Szefem "S" w 
poznańskim zakładzie produkującym słodycze jest od 1998 r. 
Został nim rok po zawiązaniu związku w firmie.  
W pracy znany przede wszystkim z tego, że zawsze broni 
pracowników. - Taka jest moja rola - podkreśla.  
 
Sprawa dotyczy treści artykułu w GW z dnia 19.12.2005 
roku, pracodawca zarzuca Przewodniczącemu działanie na 
szkodę Spółki i ujawnienie tajemnicy biznesowej. 
  
Organizacja Związkowa nie zgadza się z zarzutami i nie 
wyraża zgody na zwolnienie: 
Powyższe tematy poruszone przez Dariusza Skrzypczaka dot. 
wyłącznie procedury prawa pracy i tak należy je przyjmować, 
co wg. Zarządu nie powinno budzić żadnych wątpliwości.  
Z Kodeksu pracy jasno wynika, że wprowadzenie nowych 
zasad wynagradzania (do czego pracodawca ma prawo) 
wymaga wręczenia wypowiedzeń zmieniających.  
Bezspornym jest również to, że w wyniku wypowiedzenia 
wynagrodzenie zasadnicze czy też brutto danego pracownika 
może ulec obniżeniu oraz, że pracownik może nie przyjąć 
proponowanych warunków co w konsekwencji doprowadzi do 
rozwiązania umowy o pracę. Co do wypowiedzi na temat 
złych nastrojów w zakładzie pracy to organizacje związkowe 
działające na terenie zakładu uprzedzały Pracodawcę na 
spotkaniu poświęconym nowym zasadom wynagradzania, że 
taki fakt może mieć miejsce i że niezadowolenie pracowników 
skupi się głównie na związkowcach i tak faktycznie też się 
stało. Jednakże jest to problem wyłącznie organizacji 
związkowych, które muszą same się z tym uporać. 
Trudno zgodzić się także z zarzutem jakoby Pan Dariusz 
Skrzypczak ujawnił informacje objęte tajemnicą 
przedsiębiorstwa, skoro powyższe tematy wynikają z 
przepisów prawa pracy, a wysokość wynagrodzenia ujawnił 
pracownik, którego dane osobowe są nieznane Zarządowi. 
Uważamy, iż działania przewodniczącego mają na celu 
przede wszystkim obronę praw pracowników. Wobec 
powyższego, jednoznacznie stwierdzamy, że zarzuty mające 
być podstawą rozwiązania stosunku pracy z Panem 
Dariuszem Skrzypczakiem w trybie art. 52 §1 pkt1 Kodeksu 
pracy, są całkowicie bezzasadne.  
 
Sprawą zajęła się Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, 
Region Wielkopolska i Sekretariat Przemysłu Spożywczego 
NSZZ „Solidarność”.  
W tej sprawie stanowisko zajęła Sekcja Krajowa Przemysłu 
Cukierniczego NSZZ „Solidarność”: 
 
Rada Sekcji Krajowej Przemysłu Cukierniczego NSZZ 
„Solidarność” zwraca się do Przewodniczącego Krajowego 
Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność o 
koordynację podejmowanych działań mających na celu 
obronę zwolnionego dyscyplinarnie w dniu 29 grudnia 
naszego kolegi Dariusza Skrzypczaka z Jutrzenki odział w 
Poznaniu.  
Oczekujemy, że działania organizacji związkowej NSZZ 
„Solidarność począwszy od Komisji Międzyzakładowej, Sekcji 
Krajowej Przemysłu Cukierniczego, Sekretariatu Przemysłu 
Spożywczego, Regionu Wielkopolska, Komisji Krajowej 
polegające na wspólnych przemyślanych krokach mają 
szanse odparcia kolejnego bezpodstawnego ataku na 
Przewodniczącego Związku Zawodowego, łamaniu prawa 
pracowniczego i związkowego.  
 

Rada Sekcji Krajowej Przemysłu Cukierniczego NSZZ 
„Solidarność” wyraża zaniepokojenie ostatnimi 
wydarzeniami, które dotknęły władze związku NSZZ 
„Solidarność” w organizacjach związkowych zrzeszony w 
strukturze SKPC NSZZ „Solidarność”.  
Jest to kolejny, po ataku na Przewodniczącego Sławomira 
Zagrajka z Frito Lay, przykład ułomności przepisów prawa 
pracy i ustawy o związkach zawodowych. W widzeniu Rady 
Sekcji działania te mają charakter zorganizowanej akcji, 
która doprowadzić mogą do likwidacji organizacji 
związkowych w danym zakładzie, oraz przybierają cechy 
akcji wymierzonej w działalność związkową na terenie 
pracodawcy i sprowadzeniu do marginesu społecznego 
całego związku zawodowego NSZZ „Solidarność” 
 
Apelujemy, aby Komisja Krajowa oraz struktury NSZZ 
„Solidarność” podjęły stosowne kroki w celu jak 
najszybszych rozwiązań prawnych, które zniwelują 
nierównowagę pomiędzy prawami pracowniczymi i 
pracodawcami. Sprzyja temu fakt przejęcia władzy przez 
opcje polityczną, która w swoich zapowiedziach określa się 
jako pro związkowa i pracownicza.  
Tylko skoordynowane działania przygotowane przez 
profesjonalistów mogą przynieść pozytywne efekty w 
ataku na NSZZ „Solidarność”. 
 
Dlatego prosimy o współpracę wszystkie struktury 
związkowe w wypracowaniu najbardziej skutecznej formy 
obrony nie tylko zwalnianego bezprawnie naszego kolegi, 
ale również w obronie całego związku NSZZ „Solidarność” 
 

WYBORY 
 

Przypominamy, że Komisja Zakładowa nr 311 NSZZ 
„Solidarność” Cadbury Wedel Sp. Z o.o. stosowną 
uchwałą, otworzyła okres wyborczy w naszej organizacji 
związkowej.  
Wybierać będziemy delegatów w 10 okręgach wyborczych 
na podstawie klucza, według którego na każde 
rozpoczynające się pięciu członków przypada jedno 
miejsce delegata.  
Nieprzekraczalnym terminem zgłaszania kandydatów na 
delegata jest dzień 25 stycznia 2006 roku.  
Wszelkie zgłoszenia po tym terminie nie będą 
honorowane. Zgłoszenia na kandydatów składamy do 
pokoju NSZZ „Solidarność” lub do przedstawicieli władz 
związku na druku, który jest dostępny w tych samych 
miejscach jak powyżej. 
 
Okręgi wyborcze: 
Nr 1 – dział batonów 
Nr 2 – biura 
Nr 3 – dział C-600 
Nr 4 – dział utrzymania ruchu 
Nr 5 – magazyny 
Nr 6 – dział wyrobów oblewanych 
Nr 7 – dział ptasiego mleczka 
Nr 8 – dział tortów i figurek likworowych 
Nr 9 – dział czekolady twardej 
Nr 10 – przerób ziarna, masy czekoladowe i tłuste 
 
Listy kandydatów z poszczególnych okręgów wyborczych 
upublicznione zostaną minimum na siedem dni przed 
planowanym terminem wyborów w danym okręgu 
wyborczym. Kandydatem może być każdy członek związku 
posiadający minimalny sześciu miesięczny nieprzerwany 
okres przynależności do NSZZ „Solidarność”. 
 


