
 

 

 

Jan Józef Wedel 1874–1960 

 
 

ragnę Serdecznie podziękować grupie Pracowników Lotte 
Wedel, którzy uczestniczyli w Manifestacji. Każdy pracownik, 
który chociaż na chwilę wspiera takie akcje oraz inicjatywy, 

wykazuje się odpowiedzialnością za swoją przyszłość. Budujące jest 
to, że w sprawach pracowniczych można na was liczyć. Szczególnie, 
że pracodawcy a miedzy innymi i nasz, tak mało ceni wartość 
pracowników fizycznych, którzy wykorzystywani są, jako tania siła 
robocza. Ważne jest szczególnie to, że poświeciliście swój wolny 
czas a niejednokrotnie urlop. O godzinie 11: 10 spod portierni 
Wedla wyruszyliśmy, aby wesprzeć manifestację pod 
Ministerstwem Pracy na ulicy Nowogrodzkiej. Nasza kolumna 
przemaszerowała ulicą Zamoyskiego, Zieleniecką oraz Mostem 
Poniatowskiego, aby poprzez Rondo Charles’a de Gaulle’a dojść do 
gmachu ministerstwa.  Po drodze większość warszawiaków z 
sympatią odnosiła się do naszej niewielkiej grupy manifestantów. 
Szczególnie miłe były pozdrowienia od motorniczych i kierowców 
komunikacji miejskiej, którzy w tym dniu musieli zapewnić 
transport w stolicy.  
 

 
 
Nasza grupa dołączyła do manifestantów zrzeszonych w Krajowym 
Sekretariacie Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność”, a 
szczególnie koleżanek i kolegów z zakładów Lajkonika, Wawela, 
Skawy, Balhsena, Marsa, SPC Warszawa, Mondelez oraz Fawora.   

 
 
O godzinie 14: 15 ruszyliśmy spod ministerstwa w stronę Sejmu, 
gdzie w potokach deszczu uczestniczyliśmy w pikiecie i manifestacji 
na ulicy Wiejskiej. Dołączyła do nas grupa naszych pracowników, 
którzy nie mogli zwolnić się z pracy i po zakończonej 1 zmianie 
przyjechali, aby razem z nami uczestniczyć do końca manifestacji.   
Wbrew nieprzychylnym mediom a szczególnie zajadłej 
antyzwiązkowej i antypracowniczej telewizji TVN, żadne żądania 
przekazane w: Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, 
Ministerstwie Gospodarki, Ministerstwie Zdrowia, Ministerstwie 
Transportu, Ministerstwie Budownictwa i Gospodarki Morskiej, 
Ministerstwie Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwie Skarbu, nie 
dotyczyło sprawy ochrony działaczy związkowych, a którą to tak 
bardzo zainteresowane są media, kosztem faktycznych problemów i 
patologii w naszym kraju. Szkoda, że wielu naszych pracowników 
daje sobie robić kisiel z mózgu przez tę grupę medialną.  
Do najważniejszych żądań strony związkowej – wspólnych dla 
wszystkich organizacji-, co stanowi ewenement w historii polskiego 
ruchu związkowego należy wymienić: 
- wycofanie anty-pracowniczych zmian w Kodeksie pracy; 
- ograniczenie stosowania „śmieciowych” umów o pracę; 
- skrócenie tygodniowego czasu pracy do 38 godzin; 
- szybkiego wzrostu płacy minimalnej do poziomu 50% 
przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej; 
- wprowadzenia minimalnej stawki godzinowej w wysokości 11 zł; 
- wycofanie się z podwyższonego wieku emerytalnego oraz 
przyznania prawa do emerytury osobom opłacającym składki 
emerytalne (kobiety 35 lat, mężczyźni 40 lat); 
- pełnego wykorzystania środków finansowych przewidzianych na 
aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu; 
- wprowadzenie skutecznej polityki państwa nastawionej na 
szybkie tworzenie nowych miejsc pracy; 
- podniesienie progów dochodowych upoważniających do 
świadczeń rodzinnych i socjalnych; 
- opracowanie skutecznego programu walki z ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym. 
W manifestacji w dwóch turach uczestniczyło łącznie 35 
Pracowników z naszego zakładu.  
Na filmową relację z manifestacji zapraszamy na naszą stronę 
internetową www.solidarnosc311.pl 
Serdeczne Podziękowania za wsparcie manifestacji.                            

Dariusz Skorek 
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Koleżanki i Koledzy,  

Wszystkim wam należą 
się słowa wyjaśnienia 
oraz sprostowania 
dotyczące bieżącej 

sytuacji oraz ostatniego okresu. W dniu 10.09.2013 Pracodawca 
wystosował komunikat do pracowników. Jego treść, oraz forma 
miała uspokoić atmosferę oraz zaznajomić wszystkich z ostatnimi 
wydarzeniami. Pragnę zaznaczyć, że w żadnym miejscu ten 
dokument, nie został uzgodniony lub w jakiejkolwiek części 
zaakceptowana przez przedstawicieli NSZZ „Solidarność”. Od tego 
momentu minął już dosyć długi czas, który zweryfikował działania 
związku i całą sytuację.  Pozwolił także wysłuchać waszych 
komentarzy dotyczących działań oraz pozycji związku w 
rozmowach. Prawdą jest, że nadal one trwają i nieoficjalne 
konsultacje nie zostały jeszcze zakończone. Mamy nadzieję, że będą 
bardziej rzeczowe i przyniosą rozwiązanie odstąpienia od 
rozwiązania, które nie jest do zaakceptowania dla pracowników 
produkcji. Oczywiście należy zdać sobie sprawę, że w pewnym 
momencie zakończy się okres nieoficjalnych rozmów. Prawdą jest 
też, że cala sytuacja została zainspirowana przez artykuł i moją 
wypowiedź dla prasy. Po konsultacji z działem prawnym Komisji 
Krajowej postanowiłem tą sytuację naświetlić poprzez stronę 
Solidarności, Serwis SIS oraz Tygodnik Solidarność. Nie był to łatwy 
ruch, ale świadomość szykowanych zmian, wręcz wymusiła na mnie 
ten ruch. Podyktowane to było także niepokojem o losy 
pracowników oraz naszego zakładu. Był to także wniosek spotkania 
w dniu 25.07 na którym członkowie NSZZ „Solidarność” z Komisji 
Zakładowej oraz Rady Pracowników postanowili zaznajomić z tą 
sytuacją Prezesa Lotte Wedel.  
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przygotowała i wysłała list 
do Japonii, w którym podzieliliśmy się swoimi wątpliwościami. 
Wyraziliśmy także zaniepokojenie planowanymi ruchami wobec 
pracowników produkcyjnych. Przedstawiliśmy stanowisko NSZZ 
„Solidarność” w sprawie szykowanych zmian na produkcji.  
Kopię tego listu wraz z opisem sytuacji, dostarczyliśmy także do: 
Światowej Federacji Związków Zawodowych Przemysłu 
Spożywczego (IUF), Europejskiej Federacji Związków Zawodowych 
Przemysłu Spożywczego (EFFAT), Japońskiej Federację Związków 
Zawodowych Przemysłu Spożywczego, Krajowego Sekretariatu 
Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidność” oraz Krajowej Sekcji 
Przemysłu Cukierniczego, Młynarskiego i Piekarniczego NSZZ 
„Solidarność”. Aby jednak można było zrozumieć działania związku 
Solidarność w tej sprawie, oraz ocenić czy ruch, jaki wykonaliśmy 
był zasadny, należy zaznajomić się z artykułem z dnia 30 lipca, który 
jest początkiem całego zamieszania.  
 

wiązkowcu kup czekoladę. 
- Z czystym sercem polecam naszą gorzką czekoladę, jest 
bardzo dobra - zachwala Dariusz Skorek, przewodniczący 
"Solidarności" w LOTTE Wedel sp. z o.o. 

- Stara receptura, niezmieniona od lat powoduje, że to jest naprawdę 
zdrowa czekolada.  
W chwili obecnej Wedel należy do japońskiego koncernu 
wielobranżowego LOTTE Group.  Niestety, trudna sytuacja na polskim 
rynku cukierniczym powoduje, że firmy nie ominęły poważne 
problemy. W zeszłym roku doszło do zwolnień i grupowych i 
indywidualnych, związanych z reorganizacją zakładu. 
- Zarząd poszukując oszczędności, oczywiście najpierw rozpoczął 
poszukiwania od zwolnień pracowników produkcyjnych- opowiada 
Skorek - Przed nami kolejne trudne rozmowy. Odbędą się pod koniec 
sierpnia albo we wrześniu. Wiemy, że poszukiwania oszczędności 
jeszcze się nie skończyły. 
"Solidarność" przygotowuje list do prezesa LOTTE Group w Japonii. 
Związkowcy mają nadzieję, że pismo skierowane bezpośrednio do 
japońskiego właściciela może trochę poprawić sytuację, ponieważ w 
Wedlu cały zarząd jest polski. W chwili obecnej firma zatrudnia około 
1000 osób, z czego około 400 osób to pracownicy produkcyjni. 
 - W zeszłym roku renegocjowaliśmy układ zbiorowy pracy - 
kontynuuje przewodniczący KZ - Pracownicy stracili jubileuszówki i 
inne przywileje. Jeśli teraz zostaną obcięte ich etaty do wymiaru 50%, 

czekają ich bardzo trudne chwile. Gdyby wzrosła sprzedaż naszych 
produktów, sytuacja mogłaby ulec zmianie 
Wedlowska czekolada ma już blisko 160 lat. W 1851 Karol Wedel  
założył przy ulicy Miodowej w Warszawie swoją pierwszą fabrykę. 
Lotte Group z siedzibą w Tokio, obecny właściciel, jest 
międzynarodową firmą z rocznymi przychodami na poziomie 3,547 
miliardów Yen (w przybliżeniu 35 miliardów dolarów). Działa w 
różnych sektorach, włączając w to sektor spożywczy, słodyczy, sektor 
handlu, podróży i turystyki, sektor chemiczny, rynek budowlany oraz 
finansowy.  
 - Związkowcu kup czekoladę Wedla, pomóż naszym kolegom z 
"Solidarności"!- apeluje Skorek. 
 

o właśnie te „sensacje” rozpętały burzę w szklance wody. 
Część tego materiału cytowały gazety oraz portale branżowe, 
które potraktowały powyższy tekst, jako źródło informacji.  

Myślę, że bardzo dobrze się stało, że ta informacja nie została 
zatrzymana przeze mnie dla celów wewnątrz zakładowych. Ruch, 
który wykonał związek i moja osoba, miały zwrócić uwagę na to, że 
w pewnym momencie możemy stać się miejscem ciekawych 
wydarzeń. Także moją związkową rolą jest reagowanie na sytuacje, 
które stwarzają zagrożenie dla miejsc pracy. To moja powinność, 
jako przewodniczącego NSZZ „Solidarność” oraz pracownika z 
prawie 30 –sto letnim stażem. Artykuł był także odpowiedzią na 
fałszywą informację, o trwających rozmowach z Solidarnością w 
sprawie restrukturyzacji. W lipcu było to wierutną bzdurą i żadne 
rozmowy na ten temat jeszcze się nie rozpoczęły. Faktem jest, że 
odbyły się zainicjowane przez związek Solidarność i Radę 
Pracowników spotkania z Zarządem. Dziwne przecieki i wiadomość 
o zagrożeniach dla stanowisk produkcyjnych, a szczególnie dla 
kobiet, związek NSZZ „Solidarność” otrzymywała od początku 
czerwca. Brak było jednak wiarygodnych informacji na ten temat, aż 
do momentu pierwszego spotkania z pracodawcą. W związku z 
wieloma wątpliwościami o przyszłość tego zakładu, reprezentacja 
społeczna, czyli Rada Pracowników i obydwa związki zawodowe, 
zażądały spotkania w celu wyjaśnienia tych kwestii, (o czym 
obszernie pisaliśmy w poprzednim numerze). Przecież wszyscy 
widzieli, że nawet za czasów komuny, nie zdarzały się takie 
przestoje i szarpanie produkcji. Pierwsze spotkanie wyjaśniające tą 
sytuację, odbyło się w dniu 27 czerwca, podczas którego Zarząd 
wspomniał o parytetach pomiędzy kobietami i mężczyznami. 
Prawdą jest, że na liniach produkcyjnych pracuje dużo więcej kobiet 
niż mężczyzn. Ale niepodważalnym faktem jest też to, że na 
stanowiskach operatorskich stosunek jest i zapewne nadal będzie 
odwrotny, co jest zgodne z nieoficjalną polityką firmy.  Pracodawca 
poinformował nas także o powołaniu zespołu, który opracowuje 
rozwiązania, w celu zachowania obecnego stan zatrudnienia. 
Problemem jest okres pierwszej połówki roku, gdy na liniach 
produkcyjnych występuje nadmiar 80-90 pracowników najniższej 
kategorii zaszeregowania, w stosunku do planów produkcyjnych.  
Spotkanie miało także wyjaśnić pojawiającą się informację 
dotyczącą sprzedaży przez Japończyków biznesu w Polsce. 
08.07.2013 w bardzo wąskim gronie, odbyło się drugie spotkanie, 
dotyczące bieżących spraw w zakładzie. Najważniejszą kwestią była 
sprawa TPM i jego wadliwego według związków wprowadzania. 
oraz związanych z tym stratami produkcyjnymi. Ważnym w tej 
sprawie było pytanie, czy Zarząd zdaje sobie sprawę, że większość 
przeszkolonych osób podpisywało się pod znajomością TPM, tylko 
dla tego, aby nie stracić stanowiska, oraz czy przeliczył straty, które 
pojawia się w maszynach i urządzeniach, które przypadkowo mogą 
powstać po myciach i regulacjach? 
17.07.2013 także w małej grupie, odbyło się trzecie spotkanie, 
dotyczące działań w najbliższym okresie. Podczas tego spotkania 
nie omówiono już tak szczegółowych i konkretnych zagadnień. 
Jednak w wyniku tego, związek NSZZ „Solidarność” zobowiązał się 
do zebrania swoich przedstawicieli w celu powołania ścisłej grupy 
do rozmów. Było to podyktowane przygotowaniem się do 
pierwszych rozmów dotyczących zmian, jakie pracodawca zamierza 
wprowadzić na produkcji. Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” i 
członkowie solidarności w Radzie Pracowników spotkali się w dniu 
25 lipca i postanowili powołać sześcioosobowy zespół złożony w 
połowie z przedstawicieli Rady i Komisji Zakładowej.   
Od tego momentu wydarzenia potoczyły się lawinowo. 
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ycie potrafi jednak płatać figle i dopiero, na początku sierpnia, 
odbywa się pierwsze spotkanie pomiędzy stronami, dotyczące 
zmian na produkcji. W pierwszych spotkaniach ze względu na 

zaplanowany urlop nie uczestniczę bezpośrednio. Natomiast 
zamiennie z Przewodniczącym Rady Pracowników, który na urlopie 
przebywa w drugiej połowie sierpnia, reprezentujemy grupę 
przedstawicieli NSZZ „Solidarność”.  Te pierwsze spotkanie 
wywołane zostało przez bardzo nerwową sytuację, która pojawiła 
się pośród powracających z urlopów pracowników produkcyjnych, 
do których zaczęły za pośrednictwem prasy docierać niezbyt dla 
nich pozytywne informacje. Dziwnym była także informacja 
kierownictwa o trwających rozmowach ze strona społeczną, to tak 
naprawdę w tej sprawie jeszcze żadne się nie odbyło.  Pracodawca 
na wstępie pierwszego spotkania podkreślił, że są to nieformalne 
konsultacje ze stroną społeczną i przedstawił plan zmian dla 
pracowników I-ej kategorii zaszeregowania. Tak, więc już 
bezpośrednio, potwierdził się czarny scenariusz dla grupy 
pracowników produkcyjnych. Rozwiązanie, które zostało 
przedstawione przez pracodawcę, nie znalazło akceptacji strony 
społecznej.  NSZZ „Solidarność” podkreśliła, że nie jest w stanie 
wybiórczo traktować pracowników i dopuścić do skrzywdzenia 
osób z pierwszej kategorii zaszeregowania. W tej grupie więcej niż 
90% stanowią kobiety, które w wielu przypadkach pozbawiono 
awansu i nadal pracuje na zastępstwach, jako operatorzy.  
Podkreśliliśmy, że jest to wynikiem dyskryminacji kobiet, co nadal 
jest konsekwentnie i z premedytacją czynione. Przykładem mogą 
być ostatnie zmiany i przyjęcia na operatorów maszyn. 
Przedstawiciele NSZZ „Solidarność” na ostatnim spotkaniu 
podkreślili, że rozmawiać mogą jedynie o takich rozwiązaniach, w 
których wyjściem z problemów będzie odpowiedzialność 
począwszy od Prezesa firmy a kończąc na najniższym stanowisku. 
Związek Solidarność nie będzie także uczestniczył w opracowaniu 
komunikatu i jego wspólnym ogłoszeniu.  
 

Iestety znowu nieoficjalnie wiemy i przeczuwamy, że istnieją 
także opracowania i pomysły, dotyczące innych grup 
zaszeregowania, na których zatrudnione są kobiety. 

Naiwnym byłby ten, który sadziłby, że na Paniach z najniższej grupy 
zaszeregowania, zmiany by się zatrzymały. Ale o tym na razie 
oficjalnie się nie wspomina i rozmawia pokątnie, aby dodatkowo nie 
zaognić i tak niezdrowej atmosfery. Na tym etapie dla pracodawcy 
najważniejszym jest, aby z omawianej pierwszej grupy 
zaszeregowania jak najmniejszy procent stanowiły osoby, które nie 
przyjmą nowych warunków.  
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” odpowiada za wszystkich 
pracowników Wedla, mimo że wielu z nich stawia w wątpliwość 
działalność związków zawodowych. Wielu nie przyjmuje do 
wiadomości, że jesteśmy ich przedstawicielami, wobec pracodawcy. 
Dotyczy to nawet wyższych kierowników czy specjalistów. Kiedy 
związki zawodowe podejmują decyzje dotyczące zbiorowych 
zobowiązań, nawet oni podlegają tym rozwiązaniom, które związki 
zawodowe zaakceptują lub odrzucą. Nie będziemy apelować o to, 
aby niektórzy z nich dorośli do tej sytuacji. Rozumiem, że nie 
wychylą się poza szereg i na siłę będą trzymać się stołków, do 
których przyrośli. To zrozumiałe, że takie samozachowawcze 
działania będą przez nich podejmowane. Nie rozgrzeszam ich z tego, 
ale postaram się zrozumieć ich działanie. Natomiast nie będę i nie 
zamierzam ich bronić wobec pracowników, którzy wyjdą z 
uzasadnionymi zarzutami. Jak się nawarzyło piwa to nie pora 
udawać abstynenta. Przecież to ich świadomy wybór i nie mam 
zamiaru na siłę tego zmieniać. Natomiast o jedno muszę poprosić, 
aby swoim zachowaniem i wypowiedziami nie szkodzili innym, a 
szczególnie kobietom, ciężko pracującym na produkcji. Nie będę 
miał żadnych skrupułów i moralnych zahamowań, aby 
poinformować o każdym braku etyki i zrachowaniach 
uwłaczających ich pracy. Przez lata istnienia w tym zakładzie, nigdy 
nie zdarzyło się, aby podczas rozmów z pracodawcą, związek 
Solidarność wysunął jakiekolwiek żądania personalne, dotyczące 
konkretnych osób. Związki zawodowe nie są powołane do 
zwalniania, karania czy też nagradzania pracowników. Nie jest to 
żadne straszenie i mam nadzieje, że nie zostanie to tak odczytane, 
bo nie chce mi się już wiecznie tłumaczyć z tego, co napisałem i co 
miałem na myśli pisząc podobne słowa. Natomiast w imię 
kontynuowania rozmów, czy dobra pracowników, których 

reprezentuję, takie wnioski potrafię sformułować. Po to zostałem 
wybrany Przewodniczącym, aby takie żądania umieć wysunąć, 
kiedy sytuacja będzie tego wymagać. Zwracam się także do tych, 
którzy do tej pory stoją z boku, aby nie wprowadzali chaosu i 
zbędnych komentarzy, dotyczących działań związku. Należy 
wyraźnie powiedzieć, że wybór stania z boku, na który się 
świadomie zdecydowali, nie jest neutralny, lecz wspiera decyzje 
podejmowane przez pracodawcę, który w celu osłony swoich 
patrykularnych interesów, chce pozbawić środków do przeżycia i 
godnej pracy wielu pracowników tej firmy, w tym także tych, którzy 
go w tym nieświadomie popierają.   
 

ak zauważyliście, napisałem środków do przeżycia i godnej 
pracy.  W komunikacie, opublikowanym w dniu 10 września, oraz 
podczas nieoficjalnych spotkań na działach, ani razu nie pojawiło 

się sformułowanie o zwolnieniu z pracy. Zespół, który opracował 
zmiany, złożony z osób zarządzających pracownikami 
produkcyjnymi, wymyślił sposób na utrzymanie poziomu 
zatrudnienia. Zależało im na stworzeniu grupy taniej siły roboczej, 
która za miskę ryżu, będzie na każde zawołanie pracodawcy. 
Komunikat także w żaden sposób nie odzwierciedla przebiegu 
dyskusji pomiędzy stroną społeczną a pracodawcą. Aby cokolwiek 
wypracować, należy prowadzić dialog oraz rozmowy, które są w 
stanie doprowadzić do jakiegokolwiek porozumienia. Aby to 
osiągnąć należy określić wspólny cel i wtedy będzie to możliwe do 
wykonania. Komisja NSZZ „Solidarność” niestety tego nie dostrzegła 
podczas dotychczasowych spotkań. Rozumiemy sytuację rynkową 
zakładu. Natomiast jedyne przedstawione przez pracodawcę 
rozwiązanie, nigdy nie będzie zaakceptowane przez nas. 
Niewątpliwie, wygodnym jest dla pracodawcy utrzymanie 
dotychczasowego zatrudnienia, kosztem połowy etatów najuboższej 
grupy pracowników. Oczywiście w II połowie roku, będą oni bardzo 
potrzebni, bo ktoś musi wykonać założone plany i zobowiązania. 
Niestety samymi pracownikami tymczasowymi, jacy by nie byli 
najlepsi, jest to niewykonalne. Zresztą i tak ze znalezieniem tak 
dużej grupy pracowników ajencyjnych jest coraz większy problem. 
Ludzie maja dosyć umów śmieciowych, które nie są dla nich żadnym 
rozwiązaniem na przyszłość. Tak jak syty nie zrozumie głodnego, 
tak i bogaty nie zrozumie ubogiego. Niech jednak nie cieszą się ci, 
którzy nie znajdują się na liście „wybrańców losu”. Jak ćwierkają już 
wróble na dachu, ich dalsza kariera w tym zakładzie miała być 
usłana różami, a szykuje się…………. intensyfikacji stanowisk!!!  
 

odczas rozmów, temat ten jest zbywany milczeniem i trudno 
się dowiedzieć, o co właściwie chodzi? Dlatego nie będę 
odkrywał ameryki i przedstawię najbardziej zrozumiałą 

formułę: 
Intensyfikacja to dążenie do zwiększania ilości pracy.  
Intensyfikację osiąga się poprzez:  
- ograniczenie liczby i długości przerw w pracy,  
- wzrost tempa pracy i koncentracji uwagi,  
- "polepszaniu" metod pracy pod względem tzw. ekonomii ruchów,  
- przyspieszanie wykonywania różnych elementów procesu pracy,  
- wykonywaniu wielostanowiskowych operacji, itp..   
W praktyce i w naszych warunkach może wyglądać to następująco:  
- bezpośrednia obsługa, co najmniej dwóch stanowisk,  
- szybciej i sprawniej przy mniejszej obsadzie 
- uniwersalne angaże, tylko w razie potrzeb i terminowe 
- spłaszczenie siatki płacowej (operator, pracownik) 
- notoryczna praca w zastępstwach 
- dokładanie obowiązków i przejęcie odpowiedzialności 
-wielofunkcyjność prowadzących  
- zastąpienie operatorów mechanikami  
I nie są to działania wyssane z palca. Jeżeli dobrze przyjrzycie się 
ostatniemu ogłoszeniu w sprawie rekrutacji na operatora maszyn, 
to stawiane wymogi, bardziej pasują na technika utrzymania ruchu, 
niż pracownika linii produkcyjnej. Taką formę przyjęło już kilka 
zakładów, także w Polsce. Pocieszające jest to, że według posiadanej 
przez nas wiedzy w żadnej firmie spożywczej, ten sposób nie zdał 
egzaminu i się nie sprawdził. Ale największe zmiany mogą dotknąć 
kobiet na produkcji, nie tylko w I kategorii zaszeregowania, ale 
także te z nich, które mają jeszcze „szczęście”, pracować na II i III 
kategorii.  Natomiast co by się pod znaczeniem intensyfikacji 
stanowisk nie kryło, nie wróży to dobrze na przyszłość 
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pracownikom produkcyjnym. Niestety po naszych kierownikach, 
można się już wszystkiego spodziewać, skoro najlepszym 
rozwiązaniem, który przyszedł im do głowy jest ograbienie 
najsłabszych.  Cóż więcej dodać, jak mówi polskie przysłowie, „Jaka 
mowa, taka głowa”. 
Kiedy zapoznawałem się z ogłoszonym komunikatem (2 wariantem, 
bo pierwszy szybko został wycofany) kilka sformułowań dla mnie, 
jako uczestnika spotkań, było kompletnym zaskoczeniem. Trudno 
zrozumieć, o co chodzi w stwierdzeniu, „ strona społeczna nie jest 
usatysfakcjonowana rozwiązaniami”. Być może komunikat jest 
„poprawny politycznie”, ale, o jakie rozwiązania chodzi?  
Wszyscy z troską patrzymy na pozycję zakładu, na jego możliwości i 
plany. Pracownicy produkcji są w stanie pewne rzeczy zrozumieć. 
Potrafią zaakceptować zmiany, bo to ich miejsce pracy i miejsce, 
które pozwala utrzymać rodzinę. Jestem pewny, że gdyby w tym 
zakładzie nie istniały związki, taki ruch już kilka lat wstecz byłby 
wykonany Szkoda, że na chwilę obecną pracodawca w dalszym 
ciągu nie rozumie i nie chce zrozumieć potrzeb pracowników oraz 
pojawiających się wątpliwości. Co gorsza, znalazł rozwiązanie, 
którym karać będzie najsłabszych w tym zakładzie, co nie oznacza, 
że niepotrzebnych. Problemem jest chyba znalezienie wspólnego 
języka i określenie wspólnego celu. Oczywiście, będzie się nas teraz 
oskarżać o brak dialogu, brak zrozumienia, nieodpowiedzialność i 
działania, które wykorzysta konkurencja, aby nas pognębić. 
Jesteśmy już na to uodpornieni, nie gra się w nieskończoność 
znaczoną talią kart.  Rozwiązanie, jakie przyjął pracodawca, 
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność nie 
zaakceptuje.   Nie podpisze się pod żadnym porozumieniem, które w 
tym kierunku będzie dalej zmierzało.  Komisja Zakładowa NSZZ 
„Solidarność” pragnie zwrócić uwagę, że przy tak zaproponowanym 
rozwiązaniu, grupa pracowników, która nie zaakceptowałaby 
nowych warunków, może być o wiele większa niż szacuje to 
pracodawca. To już stwarza i otwiera drogę do rozmów związanych 
ze zwolnieniami grupowymi. Ale co najważniejsze, pojawia się 
niebezpieczeństwo zabezpieczenia w pracowników bieżących 
potrzeb produkcji, jakości produkowanych wyrobów oraz 
bezpieczeństwa produktu.  
 

akby tego było mało, pojawiła się nowa plotka, która dodatkowo 
podgrzewa atmosferę. Dotyczy zaostrzonej formiy oceny rocznej 
wobec „wybranych” pracowników, których będzie można z tego 

powodu zmusić do przyjęcia nowych warunków lub w ostateczności 
zwolnić. Zwolnić oczywiście na podstawie oceny poniżej oczekiwań.  
Ta informacja ma szansę na to, aby okazać się bardzo wiarygodną. 
Nie byłaby dla nas też jakimś zaskoczeniem. Przecież to norma i 
standard, który pasowałby do całej układanki. Świadczyć to może o 
braku zaufania i utracie wiarygodności przełożonych. 
Pracownikom, należy się uczciwe podejście i tego będę żądać. 
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” może rozmawiać o tym, aby 
zaprzestano odpowiedzialnością za niepowodzenia obciążać 
najsłabszych pracowników oraz związkowców. Trzeba też 
zauważyć, że czas konsorcjum i sposób zarzadzania, preferowany 
przez wiele lat przez poprzedniego właściciela jest już przeszłością. 
Niestety w tym zakładzie czas chyba się zatrzymał. Ile musi się 
jeszcze złego wydarzyć, aby wreszcie ktoś zauważył, że na 
eksperymentalne zarządzanie jest nas po prostu nie stać? Nie jest 
wcale wytartym frazesem powiedzenie, że największą wartością 
każdej firmy są doświadczeni długoletni pracownicy, którzy w niej 
pracują, niejako pomnażając jej wartość. Ale to chyba nie u nas.  
Jednego tylko nie rozumiem? W jaki sposób pracodawca zmotywuje 
resztę pracowników, skoro w taki sposób potraktował innych? 
Pewnie kijem, bo co mu innego pozostało, skoro marchewka została 
skonsumowana. A może wynagrodzeniami? Jestem pewien, że nie, 
bo mamy cały czas szukać oszczędności i to nie tam, gdzie je można 
znaleźć. Może potrzebą rozwoju lub osobistego docenienia?   
To też odpada, bo kto rozumny uwierzy, w jakiekolwiek normy 
etyczne? Podejrzewam, że mamy do czynienie z poważnym 
zjawiskiem, które nazywane jest gromadomyśleniem, inaczej 
syndromem myślenia grupowego.  Przynajmniej objawy na to 
wskazują, ale mogę się mylić w ocenie, bo nie jestem psychologiem 
społecznym i być może mamy do czynienia z innym rodzajem 
schorzenia zawodowego. Natomiast my cały czas oczekujemy na 
dialog i poważnego traktowanie związku, bez głupawych sloganów 
z lat, które kojarzą się z przewodnią rolą kierownictwa partyjnego.  

oleżanki i Koledzy, po raz kolejny narażam się pracodawcy 
na tłumaczenia za pisanie prawdy. Przecież to na związki 
zawodowe spadł ciężar i odpowiedzialność za wasze 

istnienie w tym zakładzie. Jesteśmy zwykłymi pracownikami, którzy 
jak wszyscy mają problemy domowe, choroby oraz dni zwątpienia. 
Od pracodawców różnimy się tylko tym, że wykonujemy swoje 
zadania społecznie. Nie otrzymujemy za to żadnego uposażenia, za 
to często słyszymy słowa upokorzenia. Poświęcamy swój czas po 
pracy, kiedy wielu z was już odpoczywa. Przyjeżdżamy w dni dla 
nas wolne, po nocnych zmianach, lub przed pracą zawodową, bo 
wtedy pracodawca może z nami rozmawiać. Ale swego czasu 
zdecydowaliśmy kandydując na stanowiska działaczy związkowych, 
że podejmiemy się tych zadań. Wiem także, że to, co piszę wielu z 
was odbierze, jako stereotypową pisaninę związku, który pragnie 
być przysłowiowym języczkiem uwagi. Niech tak myślą, nie zależy 
mi na poklasku, ale tylko na docenianiu poświecenia osób, które 
Was reprezentują. Dlatego nie możemy i nie powinniśmy dopuścić 
do tego, aby jakiekolwiek negatywne skutki za funkcjonowanie, 
zarzadzanie i plany, obciążyły tylko i wyłącznie Pracowników z 
najniższej grupy zaszeregowania. Nie istnieje żadne 
usankcjonowane prawo, aby w ten sposób traktować tych, którzy 
swoją ciężką pracą, przyczyniają się do istnienia i funkcjonowania 
zakładu. Tłumaczenia, że w wielu firmach, taka forma zatrudnienia 
jest normą, że pracownicy są z niej zadowoleni, jest kpiną i 
naigrywaniem się nie tylko z tradycji tego zakładu, ale i jego 
założyciela. Jeżeli jednak są wśród Was tacy, którzy uważają, że to, 
co się wydarzy, nie będzie miało bezpośredniego przełożenia na ich 
byt i istnienie, to nadszedł czas, aby zdjęli różowe okulary i 
przejrzeli na oczy. Pora się obudzić i przestać być obojętnym na to, 
co się może za chwilę wydarzyć. Nie pora jest udawać ślepego i 
głuchego na niesprawiedliwość i działania przełożonych, którzy 
szczycą się tak wspaniałym rozwiązaniem, problemów tej firmy. 
Przecież tak niedawno, apelowano do nas, aby zgodzić się na 
zwolnienia grupowe w biurach, które były tylko pozornym ruchem.  
Przecież tak niedawno, odeszła grupa pracowników produkcyjnych, 
którym wręczano zwolnienia na podstawie jakiś wyssanych z palca 
podstawa. To przecież tak niedawno, odrzucono propozycję 
związku Solidarność, aby zrezygnować z podwyżek i zamrozić płace. 
Przecież już wtedy pracodawca zdawał sobie sprawę, że sytuacja 
nie wygląda najlepiej.  Przecież tak niedawno wieloletnich 
pracowników tego zakładu pozbawiono nagród za trud i 
poświecenie w budowaniu tej firmy, a osoby, które mają odejść po 
wieloletniej ciężkiej pracy pozbawiono godnych odpraw.  
  

rzedstawiciele Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”, którzy 
uczestniczą w nieoficjalnych spotkaniach konsultacyjnych, 
oczekują i proszą pracowników, o wsparcie i zrozumienie dla 

działań, których podjęła się NSZZ „Solidarność”. Wbrew temu, co 
będzie mówione i jakie rozwiązania zostaną wprowadzone przez 
pracodawcę, bierzemy na siebie odpowiedzialność za przyszłość 
pracowników tej firmy.  Związek „Solidarność” przez 33 lata 
swojego istnienia w tym zakładzie, opierał się różnym działaniom 
antyzwiązkowym. Przez te 33 lata dwukrotnie stoczył walkę, aby 
nie dopuścić do likwidacji zakładu w Warszawie. Nadeszła chwila, 
aby zaapelować o to, aby nie utrudniać nam działania, aby swoim 
zachowaniem, dyskusjami i „psioczeniem”, nie czynić krzywdy 
koleżankom i kolegom oraz i ich ciężkiej pracy. Komisja Zakładowa 
NSZZ „Solidarność” niejednokrotnie już podkreślała, że nie będzie 
rzecznikiem rozwiązań oraz orędownikiem zamierzeń, które w 
jakikolwiek sposób zmierzają do dyskryminacji pracowników 
produkcyjnych. Kończąc, muszę wspomnieć jeszcze o jednej rzeczy. 
Rozumiem, że powinniśmy godnie wypaść podczas wizyty 
przedstawicieli Lotte Group w Polsce. Natomiast jestem 
zniesmaczony odbywającym się teatrzykiem, w którym większość z 
nas musi bezwiednie uczestniczyć. To smutne a jednocześnie 
pouczające, do jakich działań przygotowani są wasi zwierzchnicy, 
którzy nie zawahają się urządzić podobnego przedstawienia, kiedy 
przyjdzie pora wykonać planowane zamierzenie wobec was. 
Nieprawdą jest także, jakobym wraz z Komisją Zakładową planował 
akcję w momencie odbywającej się wizyty. Podejrzewam ze ktoś po 
raz kolejny chciał się nam „przysłużyć”, a tak naprawdę, to nie jest 
jeszcze dobry moment, aby rozpocząć tego typu akcję. Chciałbym 
was serdecznie poprosić, aby godnie przyjąć Gości w naszym 
zakładzie w sposób, którego nie powstydziłby się jego Założyciel.   

J

K

P


