
 

 

 

Jan Józef Wedel 1874–1960 

WYBORY Z.S.I.P 
 
Komisja Wyborczo – Skrutacyjna 
przypomina że ogłoszony termin 
przeprowadzenia wyborów 
Zakładowej Społecznej Inspekcji Pracy przypada w dniach 
19.06.2013 – 21.06.2013 
Wybory odbywać się będą w budynku socjalnym na pierwszym 
piętrze (przy stołówce pracowniczej i łączniku z biurowcem) w 
godzinach: 5:30 – 6:30,  13:00 – 15:00,  21:30 – 22:30 
 
 

KANDYDACI NA S.I.P. Z POSZCZEGÓLNYCH OKRĘGÓW 
 
OKRĘG NR 1 

1. Adam Kałuski 
2. Dariusz Przybysz 
3. Jacek Zawada 

 
OKRĘG NR 2 

1. Marek Stabiński 
 
OKRĘG NR 3 

1. Wiesława Szczęsna 
2. Dariusz Wodarski 

 
OKRĘG NR 4 

1. Ewa Kapciak 
 

OKRĘG NR 5 
1. Ewa Kazana 

 
Komisja Wyborczo – Skrutacyjna ogłosi wyniki wyborów na 
podstawie przeliczonych głosów w dniu 25.06.2013 
Po tym terminie wybrani grupowi inspektorzy wybiorą z pośród 
siebie Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy.  
 

 
WEDEL ŚWIĘTUJE 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ 
RODZINY? 

 „Dwie godziny dla rodziny” – pod 
takim hasłem Zarząd zachęcał  

15 maja pracowników do przyłączenia się do akcji związanej z 
Międzynarodowym Dniem Rodziny. Akcja miała na celu promocję 
więzi rodzinnych oraz poszukiwania równowagi między życiem 
prywatnym, a zawodowym. Po uzgodnieniu ze swoim przełożonym 
pracownicy w tym dniu mogli przeznaczyć 2 godziny czasu pracy, 
na spotkanie ze swoimi najbliższymi.  
Przewodniczący Komisji Zakładowej próbował wyjaśnić  w jaki 
sposób będzie to rozwiązane dla pracowników produkcji:  
„Akcja jak najbardziej chwalebna, promowanie więzi rodzinnych. 
Pytanie w jaki sposób ma to zostać rozwiązane na działach 
produkcyjnych?  Nie znalazłem odpowiedzi na to w ogłoszeniu. 
Chyba że skierowana została do wybranej grupy?” 
Odpowiedź jak łatwo można przewidzieć nie była żadnym 
zaskoczeniem, przynajmniej jeżeli chodzi o produkcję: 

„Zgadzamy się z Panem, iż jest to bardzo chwalebna akcja i dlatego, 
nawet biorąc pod uwagę, iż ze względu na charakter pracy nie 
wszyscy pracownicy będą mogli skorzystać z wolnych godzin,  
zdecydowaliśmy się na udział w tej akcji i umożliwienie chociaż części 
pracownikom spędzenia dodatkowego czasu z rodziną, szczególnie z 
dziećmi. Pragnę zaznaczyć, iż udział w akcji nie oznacza, iż wszyscy 
pracownicy biura skończą pracę 2 godziny wcześniej – musi to być 
wcześniej uzgodnione z przełożonym”. 
 
SPOTKANIE LOGISTYCZNE 
Pisaliśmy na temat planowanego spotkania w poprzednim 
numerze. Organizacje związkowe oraz Rada Pracowników, spotkała 
się w celu wyjaśnienia spraw dotyczących logistyki, oraz usłyszenia 
odpowiedzi na zadane wcześniej pytania. Proces planowania i 
zmian harmonogramów był najciekawszą kwestią, którą zgłosili 
pracownicy za pośrednictwem Rady i związków zawodowych. Plany 
produkcyjne przygotowywane przez dział logistyki wewnętrznej 
określane są najczęściej z 2-3 tygodniowym wyprzedzeniem i w 
każdą środę wprowadzane są korekty dotyczące produkcji. W piątki 
plany są zamrażane na następny okres, więc teoretycznie poza 
wyjątkowymi sytuacjami żadne korekty w następnym tygodniu nie 
powinny zaistnieć.  Planowane zapasy magazynowe przewidywane 
są na okres 21 dni pracy linii produkcyjnych, co oznacza że przez 
ten okres zakład może nie wytwarzać produktów które znajdują się 
w magazynach. Dla porównania w 2011 roku było to 31 dni pracy. 

 
XVII SPARTAKIADA 

PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO  
PASYM 2013 

 

Rokrocznie w Boże Ciało odbywa się 
Spartakiada Przemysłu Spożywczego 
której organizatorem jest Krajowy 
Sekretariat Przemysłu Spożywczego 
NSZZ „Solidarność”. 

W tym roku jako miejsce zmagań sportowych wybrano ośrodek 
wypoczynkowy „Kalwa” w Pasymiu.  Do zawodów sportowych 
przystąpiło ponad 600 uczestników z 26 ekip sportowych, 
reprezentujących zakłady spożywcze w Polsce oraz Chorwacji. 
Wśród uczestników nie mogło zabraknąć drużyny Lotte Wedel 
która począwszy od piątej spartakiady jest aktywnym uczestnikiem 
rywalizacji sportowej.   

 

 



 
 

                                                   
 
Jesteśmy także sponsorem i organizatorem turnieju przeciągania 
liny mężczyzn i kobiet, który od 2005 roku nazwany jest imieniem 
Ś.P. Andrzeja Kamińskiego, byłego Przewodniczącego naszej 
Komisji Zakładowej, który od początku zaistnienia tej konkurencji 
był sędziom głównym podczas kolejnych Spartakiad. 
 

 
 

 
 
W tym roku występ naszych reprezentantów w przeciąganiu liny  
nie był najgorszy w porównaniu do lat poprzednich i zakończył się 
11 miejscem naszych Pań wśród 16 startujących zespołów.  
Panowie  zajęli  5 miejsce i zabrakło im jednego pojedynczego 
wygranego ciągnięcia aby zając trzecie miejsce.  

Ze względów zdrowotnych i organizacyjnych nie uczestniczymy w 
turnieju piłkarskim, kierując się rozsądkiem, patrząc na 
pokaleczone nogi i urazy piłkarzy. Szkoda że organizatorzy 
zrezygnowali z konkurencji piłki nożnej kobiet, w której pochwalić 
się możemy 2 miejscem zdobytym w 2009 roku w Grudziądzu.  
Najsilniej obsadzoną konkurencją był turniej siatkówki kobiet i 
mężczyzn. Od wielu lat ta konkurencja zaraz po linie wzbudza 
najwięcej emocji wśród uczestników spartakiady. Z tego powodu 
drużyna Lotte Wedel mocniej skupiła się na tej dyscyplinie. 
 

 
 

Nasze zespoły w bojowych nastrojach przystąpiły do tej rywalizacji, 
co przełożyło się na lepszy wynik w porównaniu do lat poprzednich. 
Dziewczyny rywalizując w piątek za przeciwnika miały także 
niesprzyjająca aurę. Mimo tego zajęły doskonałe VI miejsce, pośród 
16 startujących zespołów.       
                                                                                                                             

 
 

 
 
Dla mężczyzn pogoda była bardziej łaskawa. Niestety  lekkie 
zamieszanie z turniejem liny, który został przełożony z dnia 
poprzedniego z powodu deszczu, zakłócił walkę o podium naszym 
Panom. Jak pech to pech i zajęli najbardziej nie lubiane przez 
sportowców miejsce. Mimo tego IV miejsce jest doskonałym 
wynikiem i aby za rok zostało co najmniej powtórzone. 



Początek Spartakiady zgodnie z tradycją, należał jednak do 
konkurencji biegowych. To biegacze przełajowi są pierwszymi 
zawodnikami z pośród których pojawiają się zwycięzcy i przegrani.  
Wspaniały sukces odniósł kolega Adam Macugowski, który w biegu 
przełajowym na 1500 metrów zajął III miejsce.  
Gratulujemy Adamowi doskonałego startu, szczególnie że był 
jednym z debiutantów na Spartakiadzie. 
 

 
 
Ale nasze dziewczyny nie chciały być wcale gorsze i także starały się 
dorównać najlepszym w biegach przełajowych. Szczególnie że bieg 
w parze z koleżanką jest receptą na dobry wynik.  
  

 
 
Pochwały i gratulacje należą się koleżance  Alinie Kajmie za konkurs 
podnoszenia ciężarka. Ta wyczerpująca dyscyplina polegająca na  
utrzymywaniu ważącego 5 kg ciężarka (dla mężczyzn 7 kg) na 
wyciągniętej ręce. Siła i wytrwałość dały naszej zawodniczce  III - 
miejsce wśród 38 startujących pań.  
Nasz kolega Tomek Zieleźnicki zajął w tej dyscyplinie doskonałe IV 
miejsce. Do podium zabrakły mu 3 sekundy. 
 

 
 

Spokój i opanowanie,  to turniej rzutu lotką w którym drużyna z 
Lotte Wedel zajęła 6 miejsce. 
 

 
 

 
 

Najzabawniejszą, ale wzbudzającą nie mniej emocji od klasycznych 
dyscyplin była sztafeta.  
 

 
 

 



Składała się z dwóch konkurencji: biegu z jajkiem oraz slalomu 
parami z balonikiem. Wiele śmiechu i przezabawnych sytuacji 
towarzyszyło tym zmaganiom, co w końcowym rezultacie 
przełożyło się na VI miejsce naszej ekipy w tej konkurencji. 
 

 
 

 
 
Co roku organizatorzy ogłaszają dodatkowe nagrody i wyróżnienia. 
Najsympatyczniejszą zawodniczką Spartakiady w 2013 została 
Danuta Jusińska, tegoroczny kapitan naszej drużyny. 
 

 
 
Bardzo żałuję że w tym roku po raz pierwszy nie byłem 
uczestnikiem tej imprezy, ale starałem się w tych kilku słowach i 
zamieszczonych zdjęciach zrelacjonować to, co działo się podczas 
XVII Spartakiady Przemysłu Spożywczego w Pasymiu.  
Wszystkim uczestnikom i zawodnikom gratuluję występów w 
konkurencjach sportowych. Najważniejsze jest bowiem to, że 
potrafiliście zintegrować się jako drużyna oraz że wasze 
zachowanie godnie reprezentowało pracowników naszego zakładu, 
co znajduje potwierdzenie w opiniach jakie otrzymujemy od 
organizatorów i  innych uczestników.                 Dariusz Skorek 

REFERENDUM 
STRAJKOWE 

 
W sondażowym referendum w naszym zakładzie wzięło udział  
62 członków NSZZ „Solidarność”. To trochę mało, szczególnie że 
referendum było sondażowe i w żaden sposób nie wiązało się z 
deklaracjami uczestnictwa w planowanych zamierzeniach Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność”. 
Potwierdza się teza że oczekiwania ze strony członków związku w 
załatwianiu ich spraw są bardzo wymagające, ale jeżeli chodzi o 
danie coś od siebie to jest poniżej oczekiwań. Inną sprawą był fakt 
ze termin był dla nas nie sprzyjający z powodu przestoju zakładu. 
W referendum należało odpowiedzieć na dwa pytania i można było 
zaznaczyć obydwie odpowiedzi: 
 

1. Czy weźmiesz udział w przygotowywanym przez NSZZ 
„Solidarność” strajku przeciwko zmianom w prawie pracy 
i za ograniczeniem umów śmieciowych? (35 na TAK). 
 

2. Czy weźmiesz udział w przygotowywanej przez  NSZZ 
„Solidarność” ogólnopolskiej manifestacji w Warszawie 
przeciwko zmianom w prawie pracy i za ograniczeniem 
umów śmieciowych?  (62 na TAK). 

 
Największe związki mają plan na wrzesień 
Warunkiem jakichkolwiek rozmów z rządem jest wycofanie z Sejmu 
poselskiego i rządowego projektu ustawy o elastycznym czasie 
pracy - podkreślał na konferencji prasowej Piotr Duda. - To jest 
absolutnie podstawowy warunek. Nie zmienimy zdania.  
Na konferencji prasowej w Gdańsku wystąpili wspólnie szefowie 
trzech największych central związkowych w Polsce:  Piotr Duda z 
Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", Jan Guz z Ogólnopolskiego 
Porozumienia Związków Zawodowych oraz Tadeusz Chwałka z 
Forum Związków Zawodowych. 
 - Ten rząd ma tylko jeden sukces, którym może się pochwalić. Udało 
mu się skonsolidować związki zawodowe. Będziemy teraz działać 
wspólnie, do współpracy zaprosimy też mniejsze, niereprezentatywne 
centrale związkowe - mówił Duda. -  Dzisiaj widzimy, że dialog z tym 
rządem nie przynosi żadnych efektów. A nawet wręcz przeciwnie. 
Dlatego razem z obecnymi tu kolegami będziemy podejmować 
decyzje, koordynować działania, przygotowywać akcje protestacyjne. 
  

KONSOLIDACJA BRANŻOWA 
 
W dniu 5 czerwca w Spale spotkali się 
Przewodniczący i członkowie Rad z pięciu 
Sekretariatów branżowych NSZZ 
„Solidarność”. W spotkaniu uczestniczyli 
przedstawiciele następujących 
sekretariatów: 
 

- Przemysłu Spożywczego 
-  Przemysłu Metalowego 
- Górnictwa i Energetyki 
- Przemysłu Chemicznego 
- Budownictwa i Przemysłu Drzewnego 
 
W spotkaniu uczestniczył Dariusz Skorek -  Przewodniczący naszej 
Komisji Zakładowej oraz Sekcji Przemysłu Cukierniczego, 
Młynarskiego i Piekarniczego. 
Podczas spotkania dyskutowano na temat braku dialogu pomiędzy 
związkami i pracodawcami, który coraz bardziej przybiera postać 
monologu na zasadach dziad swoje , baba swoje.  
Pracodawcy coraz bardziej niechętnie odnoszą się do inicjatyw 
związków zawodowych, związanych z polityką przemysłową i 
działaniami związanymi z ratowaniem polskiego przemysłu oraz 
utrzymaniem miejsc pracy. Niechętnie organizują się także w 
federacje i stowarzyszenia (brak jest rozwiązań prawnych), które 
byłyby bezpośrednim partnerem do rozmów dla przedstawicieli 
społecznych jakimi są związki zawodowe.   
 


