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oleżanki i Koledzy. Nowy 2014 rok, nie 
zapowiada się zbyt optymistycznie. Minął 

okres kadencji władz związku NSZZ „Solidarność”. 
Tak, tak, cztery lata jak z bicza strzelił. Okres 
licznych protestów, zmian przepisów oraz sporów. 
Zmieniła się mentalność pracodawców i ich 
działalność. Więcej się słyszy o optymalizacji i 
oszczędnościach, niż o ochronie stanowisk pracy i 
pracownikach. Wartość, jaką do tej pory był 
pracownik, zeszła na dalszy plan. Możemy mówić o 
przedmiotowości pracy, na którą coraz bardziej 
jesteśmy narażeni. W zapomnienie idzie przesłanie 
Ojca Świętego Jana Pawła II zawarte w encyklice 
Laborem exercens.  
Podczas homilii wygłoszonej 12 czerwca 1987 r.. w 
Gdańsku – Zaspie, Jan Paweł II mówił: 
 „Praca nie może być traktowana - nigdy i nigdzie - 
jako towar, bo człowiek nie może dla człowieka być 
towarem, ale musi być podmiotem”.  
Dał, także pracodawcom wskazówkę:  
Za pracę ludzką trzeba zapłacić i równocześnie: na 
pracę człowieka nie sposób odpowiedzieć samą 
zapłatą. Przecież - jako osoba - jest on nie tylko 
"wykonawcą", lecz jest współtwórcą dzieła, które 
powstaje na warsztacie pracy. Ma, zatem prawo do 
stanowienia również o tym warsztacie. Ma prawo 
do pracowniczej samorządności - czego wyrazem są 
między innymi związki zawodowe”.   
Jednak coraz więcej wymaga się od związków 
kreciej pracy dotyczącej walki z bezdusznymi 
systemami, które niewiele mają wspólnego z 
normalnymi sposobami zarządzania 
pracownikami. Poprzez pryzmat lat poprzednich, 
możemy podsumować ostatnią kadencję, jako 
najtrudniejszą w historii naszego zakładu. W 
takich chwilach pojawia się tylko jedno pytanie. 
Pytanie, które każdy pracownik powinien sobie 
uczciwie zadać. A gdyby nie było w naszym kraju 

oraz zakładzie związku Solidarność, jego pracy, 
zaangażowania, to, w jakiej sytuacji 
znajdowalibyście się wszyscy w tym momencie?  
Jakie doświadczenia dotknęłyby was, a być może i 
ominęły? 
 

o końca marca musimy dokonać wyboru 
nowych władz Komisji Zakładowej. Trudnego 

wyboru. Nie tylko z powodu tego, że zmiany i 
odejścia pracowników zachwiały pewnym 
porządkiem, ale także z powodu, że coraz mniej 
czasu jesteśmy w stanie poświęcić pracy 
społecznej. Nie jest to wdzięczna rola. Często 
określana, jako sytuacja pomiędzy młotem i 
kowadłem. Bo z jednej strony coraz większe 
wymagania i żądania pracodawcy, natomiast z 
drugiej oczekiwania pracowników. Piszę 
pracowników, bo najwięcej żądają ci, którzy 
przyjęli bierną pozycję wiecznych malkontentów i 
komentatorów. Co ciekawe nie należąc do związku 
i nie mają żadnego prawa do tego typu żądań, 
jednak są najbardziej roszczeniową grupą w 
zakładzie.  Te roszczenia najbardziej odczuwają 
przedstawiciele władz związkowych, a nie 
kierownicy, do których winny być kierowane.  
Dlatego chciałbym, abyście wybrali takich 
delegatów, którzy będą nadal dbać o związek i jego 
wizerunek. To oni z pośród siebie mają wyłonić 
nową władzę wykonawczą, jakimi są 
przewodniczący i komisja zakładowa. Należy 
jednak zaznaczyć. Za szczerość i prawdomówność 
nie jesteśmy kochani przez pracodawcę. Ale kto z 
nas lubi tych, którzy bez owijania w bawełnę, 
mówią prawdę? To, że czuwamy nad 
przestrzeganiem prawa pracy, zajmujemy się 
sprawami bezpieczeństwa i socjalnymi, nie 
wszystkim widać jest na rękę w tym zakładzie. 
   

rzygotowując się do końca kadencji pragnę za 
pośrednictwem naszego biuletynu 

podziękować wszystkim, którzy jednak docenili 
wysiłek i pracę związku, jaką włożył od 1989 roku 
w tą firmę. Podziękować tym, którzy ze 
zrozumieniem przyjęli ruch, aby zrezygnować z 
upominku świątecznego w celu zabezpieczenia 
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skromnych funduszy na dalsze działanie związane 
z niewiadomą najbliższego okresu. Mimo że 
zabrzmi to złośliwie, bardzo dziękuję także tym, 
którzy w ostatnim czasie wypisali się z NSZZ 
„Solidarność”. Wiem już, na kim możemy polegać, 
kim się zajmować i jak daleko niektórym do 
ludzkiej solidarności. Kończący się spór zbiorowy 
nie rozwiązuje wszelkich roszczeń i uwag, które 
samotnie staraliśmy się załatwić. Być może ktoś 
raczył zauważyć, że od czerwca trwała sprawa 
nagłośnienia całej sytuacji, którą zamierzał 
wprowadzić pracodawca. Nie obyło się od 
nerwowych sytuacji, ale jako Przewodniczący 
starałem się, aby nie stracił na tym wizerunek 
firmy, lecz ludzie, którzy tą zmiana zarządzili. Od 
lipca wraz z przedstawicielami Rady Pracowników 
prowadziliśmy rozmowy i konsultacje, aby 
odwieść pracodawcę od tego kroku. Użyliśmy 
wszelkich możliwych argumentów i rozwiązań, 
aby pomysł kierownictwa zmienić. Dotarliśmy do 
Zarządu i związków zawodowych w Japonii. Dzięki 
nam, jako Solidarności, sprawa nadal jest 
języczkiem uwagi europejskich i światowych 
struktur organizacji pracy, jako jeden negatywnych 
przykładów zarządzania biznesem. Co gorsza 
omawiana jest, jako nieumiejętna próba 
restrukturyzacji firmy, bez przygotowania i 
prawidłowej oceny ryzyka z tym związanego. 
Dlatego słowa wypowiadane przez jednego z 
kierowników, że to koniec związku Solidarność w 
zakładzie, przybierają innego znaczenia. Czy to jest 
tylko sprawa zmian restrukturyzacyjnych? Czy 
może ukryte działanie, w celu deprecjonowania 
działań Solidarności w zakładzie?   
 

głoszona zmiana przez Zarząd Spółki nie 
mogła i nie miała prawa znaleźć żadnego 

poparcia i zrozumienia wśród przedstawicieli 
pracowników. Związki zawodowe nie podpisały 
żadnego porozumienia w sprawie grupowej 
zmiany warunków pracy. NSZZ „Solidarność” 
poszedł krok dalej, wszczynając spór zbiorowy 
związany bezpośrednio i pośrednio z tym ruchem. 
Podczas rozmów dyrekcja oceniała, że tylko około 
20-30% z Was nie przyjmie tej zmiany. Od samego 
początku przestrzegaliśmy zarząd, że się mylą w 
swych kalkulacjach.  Że kierownictwo nie słucha 
pracowników i my, jako Solidarność oceniliśmy ten 
stosunek na poziomie 70-80 %. Wiedzę na ten 
temat uzyskaliśmy od was, po rozmowach w 
stołówce zakładowej. Ale oczywiście kierownictwu 
przyświecało hasło. Solidarność się myli. Że 
propozycja jest nie do odrzucenia. Że siejemy 
defetyzm i nakręcamy złą atmosferę. Jednocześnie 
my cały czas byliśmy świadomi i podkreślaliśmy, 

że ta propozycja jest uwłaczająca godności 
pracowników, którzy budowali ten zakład. Syty 
głodnego nie zrozumie, tak jak majętny biednego.  
 

ragnę podziękować kończącej kadencję 
Komisji Zakładowej za determinacje i 

poświecenie prywatnego czasu, aby zapobiegać 
patologiom środowiska pracy. To oni byli na każde 
wezwanie nie patrząc na to, o której porze i 
godzinie miały odbyć się spotkania, często 
rezygnując ze snu po nocnej zmianie. Stawiali się 
na każde wezwanie, mimo że nie było to widoczne 
dla wszystkich.  Bardzo często problemy, z którymi 
musieli się borykać, wykraczały poza ich wiedzę i 
umiejętności. Ale był to czas nauki i doskonalenia 
swoich umiejętności, aby jeszcze lepiej 
reprezentować pracowników. Jestem im za to 
wdzięczny, mimo że często usłyszeli parę gorzkich 
słów nie tylko ode mnie, ale i od Was.  Ich działania 
często stały w sprzeczności z obowiązkami, jakie 
nałożył na nich pracodawca, ale zawsze potrafili 
zachować odpowiedni dystans i podział pomiędzy 
obowiązkami służbowymi a działaniami 
wykonywanymi, jako związkowiec.    
 

ziękuję przedstawicielom w komisjach bhp i 
socjalnej. Mimo że nie musieli angażować się 

we wszystkie sprawy, starali się dobrze wypełnić 
obowiązki, zabezpieczając oczekiwania 
pracowników. Rolą związku jest przede wszystkim 
reprezentowanie członków i zajmowanie 
stanowiska w imieniu wszystkich. Dlatego 
prowadząc interwencje lub sprawy do wyjaśnienia, 
mogłem na nich polegać, że będą starać się 
wesprzeć Mnie w szeregu działań, często 
przejmując inicjatywę wyjaśnienia sprawy bez 
angażowania całej władzy wykonawczej związku. 
W nowej kadencji będę rekomendował wybranym 
władzom trochę inny model działalności i 
reprezentacji związkowej. Masz problem zgłoś go 
osobiście. Jesteśmy dla członków NSZZ 
„Solidarność” i twoja sprawa jest dla nas 
priorytetem. Nawet, jeżeli ucierpią z tego powodu 
sprawy ogólno zakładowe, to sprawa 
pojedynczego związkowca jest najważniejszym 
zadaniem na chwilę obecną. Dotyczyć to będzie 
wszystkich dziedzin. Koniec z modelem 
zabezpieczania roszczeń i martwienia się o 
wszystkich. Nie jest to coś nowego i odkrywczego, 
ale należy przyzwyczaić pracowników stojących z 
boku do faktu, że ze swoimi problemami muszą w 
końcu zawrócić się do przełożonych i od nich 
żądać wyjaśnień lub załatwienia problemu. 
Ważnym jest też to, że NSZZ „Solidarność” nie ma 
się, za co wstydzić. Natomiast ktoś próbuje robić z 
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nas wroga, obciążając nas swoimi grzechami za 
swoje występki i działania.   
 

omisja Zakładowa podjęła już decyzje o 
zwolnieniu z pobierania składek 

pracowników, którzy nie przyjęli nowych 
warunków. Szanujemy ich decyzje i możemy 
zapewnić, że otrzymają wszelką konieczną pomoc, 
jaką związek w danej chwili może zaproponować. 
Nowo wybranej Komisji sugerować będę, aby w 
okresach nie pełnego etatu odstąpić od pobierania 
składki od członków, którzy dalej pracują w 
naszym zakładzie. Pragnę także przypomnieć, że 
odchodząc z zakładu nie ma potrzeby rezygnować 
z przynależności do NSZZ „Solidarność”. Do 
organizacji zakładowej w Lotte Wedel można 
należeć, będąc poza zakładem, pod warunkiem, że 
u nowego pracodawcy nie ma związku Solidarność, 
lub jest się na bezrobotnym, emeryturze lub rencie. 
Raz w roku wystarczy wnieść symboliczną składkę 
by móc korzystać ze wszelkiej pomocy, którą 
związek może zaproponować.  
Kończąc ten temat pragnę oświadczyć, że nie mam 
zamiaru na tą chwilę opuścić murów naszej 
fabryki. Od 28 lat jestem pracownikiem Wedla, 
przeszedłem przez różne szczeble kariery 
zawodowej w tej firmie. Przez pewien czas 
zastanawiałem się, w jakim kierunku powinienem 
podążyć? Czy oddać się pracy zawodowej, wcale 
niezwiązanej ze stanowiskiem, z którego 
przeszedłem na fotel przewodniczącego, czy może 
szukać wyzwania w działalności związkowej poza 
strukturą zakładu? Uznałem jednak, że nie byłoby 
to moralne abym w tej trudnej sytuacji pozostawił 
was z czekającymi problemami. Doświadczenie, 
jakie zdobyłem przez dwie czteroletnie kadencje, 
jako Przewodniczący, powinno być wykorzystane 
w zakładzie.  Dlatego mogę oficjalnie oznajmić, że 
będę kandydował w nowej kadencji na 
Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” w Lotte Wedel.                                                      

Dariusz Skorek 
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ic nie trwa wiecznie. Nawet giganci upadają. 
Właśnie przypomniała mi się nie wiedzieć, 

czemu historia amerykańskiej firmy ENRON. 
Firma, która była stawiana za wzór dla innych, 
która otrzymywała tytuły odpowiedzialnej 
społecznie i przyjaznej pracownikom, 
proekologiczna i Bóg wie, jaka jeszcze skończyła 
marnie. Firma, która posiadała rozbudowane 
kodeksy etyczne, programy antykorupcyjne i 

procedury praworządności. Upadek firmy 
spowodowały machinacje finansowe (kreatywna 
księgowość), nie mniej jednak przyczyn upadku 
należałoby szukać w szczegółach. Tam zwykle tkwi 
diabeł. Diagnozujący przyczyny upadku mówią: 
pycha, chciwość, arogancja brak zasad moralnych. 
Tysiące pracowników straciło nie tylko pracę, ale 
też oszczędności powierzone firmie, bowiem 
Enron był też właścicielem funduszy 
emerytalnych. Piękna na zewnątrz. Wewnątrz 
przerost formy nad treścią. Hasła, hasła. 
Jesteśmy jedną drużyną. Zażarta konkurencja 
pomiędzy pracownikami. By przypodobać się 
szefostwu nawet maluczcy naciągali wyniki. Ci, 
którzy dostrzegali niebezpieczeństwo milczeli czy 
to ze strachu czy z źle pojętej lojalności. W tamtym 
przypadku okazało się, jakie tak naprawdę 
znaczenie mają deklaracje. Mądrze kiedyś 
powiedział sir Adrian Cadbury.. ….rzeczywiste 
standardy etyczne firm ujawniane są poprzez 
decyzje ich menedżerów i pracowników, a nie 
poprzez natchnione sformułowania wyrażające 
jedynie intencje. Mniej ważne jest to, co firmy 
deklarują; liczy się to, jak postępują. Mądre słowa. 
Memento mori! Podwładny powinien przed 
obliczem przełożonego mieć wygląd lichy i 
durnowaty, tak by swoim pojmowaniem istoty 
sprawy nie peszyć przełożonego. To Ukaz carski z 
1709 roku. W innych krajach może i nie było 
ukazu, ale styl traktowania podwładnego (petenta) 
istniał. W jednym na przykład podwładny, gdy 
rozmawiał z przełożonym (urzędnikiem) stał w 
pozycji zasadniczej, przy czym oznaczało to zgięcie 
w pół i z czapeczką w ręce. I berecik w rączce nie 
pomógł, gdy zwierzchnik humoru nie miał, albo 
mu na przykład uznał, że mu durak jego 
urzędniczą głowę zawraca. Zwykle takie 
zawracanie głowy kończyło się besztaniem. Ale 
czasy się zmieniły niestety. Dla wielu przełożonych 
niestety. Chociaż jeszcze można spotkać tu i 
ówdzie szefa, co to wartości konserwatywne 
wyznaje a nawet stosuje. O na przykład w firmie 
tej..no w tej...No wiecie, której. Agronomy się pisze 
czy jakoś tak. Nie ważne. Przełożony nie tylko 
zbeształ podwładnego, ale wskazał mu drzwi, czyli 
tak normalnie po ludzku wywalił go za drzwi. Nie 
wiem, dlaczego? Nie wiemy też czy wylał go z 
tekstem paszoł won czy nie? Może akurat 
przełożony dumał, to znaczy twórczo myślał, jak tu 
wskaźniki podnieść, by naczalstwo uradować a 
sobie na premię zasłużyć a podwładny mu tok 
myślowy przerwał. Albo nie daj Boże zadał 
pytanie, które rozsierdziło PANA? Tego też nie 
wiemy. Co zatem wiemy? To, że podwładny to 
starszy człowiek akurat kończący pracę w firmie 
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po kilkudziesięciu latach pracy w niej. I to, że 
mógłby być ojcem przełożonego. I jeszcze wiemy 
rzecz najważniejszą. Jeden z nich na pewno jest 
durakiem albo, by być na czasie fool. Ale, że 
zbliżają się Święta i Nowy Roczek to my tak po 
chrześcijańsku Panu Przełożonemu życzenia 
składamy i radzimy. Pracę ma pan stresującą, ale 
czy warto tak się męczyć. Stresować? Tyleż teraz 
pracy godnej pańskiego intelektu. Ot, chociażby 
ochraniarz w supermarkecie. I mundurek by pan 
wyfasował i jaka ranga. A jak klienci szanują. A tu? 
Opowiadają tylko o pańskich zdolnościach 
umysłowych. Jajcarze.                                Redakcja Bis-a 
 

 
 

ic nie trwa wiecznie, także spór nie można 
przeciągać w nieskończoność. Ogłoszony 

przez związek Solidarność w zeszłym roku spór 
miał na celu zwrócić uwagę na problemy, z jaki 
mierzą się pracownicy na liniach produkcyjnych. 
W niedługim czasie zostanie podpisany przez 
Zarząd oraz Komisję Zakładową NSZZ 
„Solidarność” protokół kończący ten rozdział.  
W dokumencie znajdą się rozwiązania i zapisy, 
które do tej pory Solidarność określała, jako 
występujące problemy dotyczące pracowników 
zakładu Lotte Wedel.. Jak to bywa z takimi 
dokumentami niestety nie doszliśmy do 
porozumienia w sprawie wycofania się 
pracodawcy ze zmiany warunków pracy. 
Wiązałoby się to ze zbyt dużymi ustępstwami z 
obydwu stron, które i tak nie zmuszały 
pracodawcę do wycofania się z tego kroku. 
Ostatnia propozycja złożona przez NSZZ 
„Solidarność” dotycząca ¾ etatu przy rocznym 
okresie rozliczeniowym, została zakwestionowana 
przez pracowników produkcyjnych. Zmiana ta 
według Was, nie zmieniała w istotny sposób 
położenia oraz możliwości jakiegokolwiek 
zabezpieczenia godnej pracy. Zaproponowany 
przez pracodawcę przy okazji 12 miesięczny okres 
rozliczeniowy, rozpoczynałby się w lipcu i trwał do 
czerwca, co w sposób jednoznaczny nie dawało 
żadnych gwarancji, która umożliwiałaby 
jakichkolwiek większych zarobków. Nie 
gwarantowała tez możliwości dopracowania 

godzin w zakładzie oraz co najważniejsze 
jakiejkolwiek stabilności harmonogramów. W 
proponowanym przez Zarząd okresie 
rozliczeniowym mieliby pracować wszyscy 
pracownicy Lotte Wedel. Wydłużenie do 12 
miesięcy okresu rozliczeniowego na okres 
minimum 5 lat dla wszystkich pracowników, był 
wymogiem, aby jakiekolwiek rozmowy ze 
związkiem dotyczące ¾ etatu rozpocząć.  Aby 
zamknąć ten punkt w sporze zbiorowym, 
uznaliśmy wyczerpanie się żądań dotyczących tego 
punktu.  Argumentem był fakt, że to związek 
Solidarność odstąpił od ostatniej omawianej 
propozycji. Jednocześnie zostało podkreślone to, 
że w dalszym ciągu nie zgadzamy się z 
zaproponowanymi zmianami dla I kategorii 
zaszeregowania. Zgodnie z zapisem nie będziemy 
kwestionować wypracowanego przez pracodawcę 
sposobu zaproponowanej zmiany. Natomiast nadal 
nie rozumiemy potrzeby wprowadzania tego 
rozwiązania i będziemy podważać zasadność tego 
ruchu. Zarząd powinien w końcu zauważyć, że 
pracownicy dali wyraźny sygnał, że koniec z 
eksperymentami, jakie pojawiają się w głowach 
kierownictwa tej firmy. Ponad 100 pracowników 
nie zgodziło się na nowe warunki, co jasno 
wskazuje, jak daleko kadra zarządzająca jest od 
pracownika, oraz że nie potrafi skutecznie 
zarządzić jakąkolwiek zmianą. Przy okazji 
zagrożone jest bezpieczeństwo procesów 
produkcyjnych, zagrożona jest, jakość wyrobów 
oraz wielkość naszej produkcji. Oby nie było za 
późno w zwróceniu uwagi, że dalsze próby 
manipulowania pracownikami, mogą pociągnąć 
następne decyzje odejść z zakładu w wyniku 
wprowadzanych zmian. Mówię tu na przykład o 
nowym pomyśle z Operatorami TPM. Jest wielce 
prawdopodobnym, że może to doprowadzić do 
rezygnacji kilku techników z pracy w zakładzie. 
Jasno i wyraźnie dali oni sygnał, że nie przyjęli się 
do „mieszania” w cukierkach, ale po to, aby 
prowadzić naprawy i konserwacje urządzeń..  
 

ośród innych punktów sporu zbiorowego, 
wypracowano porozumienie, które w istotny 

sposób może wpłynąć na organizację pracy. Na 
określonych i wybranych stanowiskach pracy 
zostaną przeprowadzone badania wysiłku 
energetycznego. W szczególności chodzi o 
stanowiska, na których w ostatnim czasie 
zmieniała się organizacja pracy lub sposób jej 
wykonywania. Pośród stanowisk wytypowanych 
przez NSZZ „Solidarność znalazły się następujące: 
wybijanie form na dziale figurek, oraz 
dekorowanie tortów (obydwa stanowiska są już po 
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badaniach).  Następnymi stanowiskami będą: 
pakowanie produktów na dziale OPM Venus, oraz 
operator maszyn (carrera). Z działu mieszanki 
poddane badaniom ma zostać stanowisko obsługi 
wibratorów. Dział C- 600, to prace wykonywane 
przy obsłudze celofaniarki, wkładania wyprasek 
oraz transport wewnętrzny. Ptasie mleczko – 
zbieranie na L1, zarabianie masła oraz połączone 
stanowiska obsługujące krajalnice i oblewarkę. Co 
istotne w wyniku podpisanych dokumentów każda 
linia będzie opisana w taki sposób, aby pracujący i 
obsługujący pracownicy wiedzieli ile osób i o 
jakich umiejętnościach powinni być dedykowani 
do poszczególnych wyrobów wytwarzanych 
podczas pracy. Związek ma świadomość, że 
pracodawca konsekwentnie będzie przeprowadzał 
optymalizację stanowisk pracy. Jednak powinna 
ona przebiegać w sposób zaplanowany i 
niepowodujący uszczerbku na zdrowiu 
pracowników, czego do tej pory nie 
uświadczyliśmy. Powstał jeden wielki chaos i 
bałagan organizacyjny, nad którym nie wiadomo 
już, kto panuje i ma kontrolę. Innym zagadnienie 
jest sprawa zatrudniania pracowników APT na 
wyższych stanowiskach. O każdym takim 
przypadku związki zawodowe będą zawiadamiane 
w celu weryfikacji potrzeby takiego ruchu. W 
pierwszej kolejności, jeżeli będą występować braki 
powinni zostać delegowani pracownicy na umowy 
o prace z zakładem, którzy poosiadają 
odpowiednie kwalifikacje i umiejętności. Nie mogą 
zdarzać się sytuacje, że pracownik APT wykonuje 
prace na stanowisku, gdy dział posiada 
wykwalifikowanego pracownika, którego oddał do 
innych zadań produkcyjnych. Podczas 
podpisywania protokołów wzięto też pod uwagę 
sprawę aplikacji, które w pierwszej kolejności 
powinny być ogłaszane wewnętrznie i maja być 
wspierane przez przełożonych, których 
obowiązkiem będzie pomagać w złożeniu 
dokumentów i rekomendowaniu na stanowisko. 
Ma to także na celu, aby zmobilizować 
pracowników do dalszego doskonalenia, a 
przełożonych, aby najbardziej wartościowych 
pracowników pobudzić do rozwoju i awansów. W 
sporze zbiorowym znalazła się sprawa 
podnoszenia norm wykonywanej pracy. W 
wypracowanym porozumieniu, podczas ustalania 
wydajności linii i zakładanego planu maja brane 
być pod uwagę nie tylko wydajność, ale ilość 
pracowników, którzy dedykowani są w danym 
dniu a co najważniejsze ich umiejętności. Nie 
powinna zaistnieć zasada sztuka jest sztuka. 
Inaczej pracuje się w zespole, który wykonywał już 
prace na tych stanowiskach a inaczej, jeżeli liczy 

się tylko liczba przydzielonych pracowników, 
którzy może po raz pierwszy pracują na danym 
stanowisku, lub dawno już na nim nie pracowali.  
Jeżeli będzie to możliwe, na stanowiskach, które 
nie są ograniczone przepisami bhp, przełożeni 
mają mieć za zadanie obsadzać kobietami, aby nie 
czuły się dyskryminowane i mogły doskonalić się 
w innych zadaniach w zakładzie. Nowością w 
podpisanych porozumieniach jest sprawa dni 
świątecznych, które mają być bez względu na 
rodzaj pracy, dniami wolnymi (oprócz dyżurów). 
Wyjątkiem jest dzień 11 listopada, w którym to 
pracodawca w wyniku nieprzewidzianych 
okoliczności lub potrzeb, może w 
harmonogramach dla pracowników określić, jako 
dzień pracy.  Tutaj związek musiał dokonać 
kompromisowego zapisu, który ten jeden dzień 
oznaczył, jako możliwy do pracy. W całości jest to 
zmiana, która jednoznacznie dni świąteczne 
określiła, jako wolne, czego do tej pory brakowało. 
Nie będziemy teraz szczegółowo omawiać 
wszystkich podpisanych i wprowadzonych zmian 
w zapisach w wyniku zakończenia sporu 
zbiorowego, wspomnimy na koniec o istotnej 
sprawie harmonogramowania czasu pracy, który w 
związku ze zmiana w kodeksie pracy został 
zasygnalizowany przez Solidarność. Najkrótszym 
dopuszczalnym przez prawo harmonogramem, jest 
jednomiesięczny rozkład pracy pracownika, o 
którym powinien zostać poinformowany na 
tydzień przed jego obowiązywaniem. Wszelkie 
zmiany w pracy winny być zmieniane tylko w 
wyjątkowych sytuacjach. 
W najbliższych dniach Komisja Zakładowa NSZZ 
„Solidarność” dokona przeglądu podpisanych 
protokołów, aby formalnie zakończyć ogłoszony w 
zeszłym roku spór zbiorowy.  
 
 

Kalendarz dni wolnych w 
2014 roku 

W 2014 roku po raz 
pierwszy skorzystamy z 
orzeczenia 
Trybunału Konstytucyjnego 
nakazującego pracodawcom 

„oddawanie” dnia wolnego za święto przypadające 
w sobotę. Korzystny dla pracowników wyrok TK 
zapadł po skardze zgłoszonej przez NSZZ 
Solidarność. Obowiązek oddawania pracownikom 
dnia wolnego za święto przypadające w inny dzień 
wolny od pracy uchylono w 2011 roku, przy okazji 
ustanowienia wolnego w święto Trzech Króli. W 
październiku 2012 roku TK uznał przepis 
odbierający pracownikom dni wolne za niezgodny 



z Konstytucją. W 2014 roku w soboty wypadają 
dwa dni świąteczne – Święto Konstytucji 3-go maja 
i Dzień Wszystkich Świętych. O tym, kiedy 
pracownik będzie mógł odebrać dzień wolny za 
święto przypadające w sobotę, decyduje 
pracodawca. W sumie w tym roku będziemy mieli 
13 świąt będących dniami wolnymi od pracy. 
Pierwszą okazję do przedłużenia sobie weekendu 
mieliśmy już na początku stycznia.  
Niestety w kolejnych miesiącach będzie pod tym 
względem nieco gorzej. Święto Pracy wypadnie w 
czwartek, a rocznica uchwalenia Konstytucji 
3-go Maja w sobotę. Pole manewru dla miłośników 
długich weekendów jest, więc mocno ograniczone i 
chcąc wyjechać na nieco dłuższą majówkę, trzeba 
będzie poświęcić kilka cennych dni urlopu. 
W czerwcu będziemy mieć 2 dni świąteczne: 
Zielone Świątki w niedzielę 8-go i Boże Ciało w 
czwartek 19-go dnia tego miesiąca. Pracownicy w 
wakacje mogą liczyć zaledwie na 1 dodatkowy 
dzień wolny, czyli święto Wniebowzięcia NMP 
przypadające jak zawsze 15 sierpnia. W tym roku 
będzie to piątek, a więc weekend automatycznie 
wydłuży się do 3 dni. 1 listopada w 2014 roku to 
będzie sobota, z kolei Święto Niepodległości – 
wtorek. To oznacza, że biorąc jeden dzień urlopu 
10 listopada, można zafundować sobie 4 dni 
odpoczynku od pracy. Jednak szansa na naprawdę 
długą przerwę w pracy, bez marnowania zbyt 
dużej liczby dni urlopowych trafi się w grudniu. 
Święta Bożego Narodzenia wypadną w czwartek i 
piątek. Nowy Rok przywitamy w czwartek, a 
Święto Trzech Króli 2015 będziemy obchodzić we 
wtorek. Tak, więc biorąc zaledwie 8 dni urlopu na 
przełomie 2014 i 2015 roku, będzie można 
odpoczywać aż 16 dni. 
 

JAKI BYŁ ROK? 
„Więcej ludzi marnuje czas i 
energię roztrząsając 
problemy niż rzeczywiście 
próbując je rozwiązać..” 

Henry Ford 
Wsłuchując się w 
relacje pracowników 
trudno nawet byłoby 
wskazać, co w firmie 
działa dobrze, a co jest 
wytworem naszej 

wyobraźni. Chociażby komunikacja, której firma 
poświęca tak wiele uwagi. Nie bez kozery powiada 
się, że komunikacja wewnątrz firmy, to podstawa 
dobrego zarządzania. Wpływa na atmosferę w 
pracy i na zadowolenie. I owszem w tym 
stwierdzeniu jest dużo racji, przy czym ważnym 
jest, aby działała w obie strony, czyli, jak to się 

pięknie powiada chodzi o feedback. O tym wiele się 
w firmie mówi i to od zawsze. No właśnie mówi. 
Słyszymy, że nie jest źle, że wprawdzie jest wiele 
spotkań, ale niekoniecznie przynoszą one 
jakikolwiek pozytywny skutek. Raczej powiada się, 
że są bezproduktywne, z czym pokrótce możemy 
się zgodzić lub nie, w zależności, czego to dotyczy i 
w jaki sposób jest komunikowane. Zresztą 
pracownicy w obawie przed „gniewem” menedżera 
wolą przytakiwać niż zgłaszać uwagi. Słuchając 
sprawozdań pracowników dochodzi się do 
wniosku, że przyjęło się zarzadzanie „na konia”. 
Co to oznacza? Ano to, że pracownicy by się nie 
narażać potakują kiwając głową. Oczywiście można 
przynajmniej próbować kusząc się na szczerość 
hasła o „fabryce przyjemności”. Wiele osób zwraca 
też uwagę na to, że ma problem z pogodzeniem 
życia zawodowego z prywatnym. Cierpią na tym 
ich rodziny. Już sama sprawa niestabilnych 
harmonogramów doprowadza do gęsiej skórki.  
Oj i może na tym skończmy. Wiadomo nie od dziś, 
jaki menedżment, taka firma. Różne są typy 
menedżerów. Są intelektualiści, wizjonerzy. Zadań, 
jakie firma stawia przed nimi jest ogrom.  
Musi ustalać cele i organizować pracę. Musi 
motywować pracowników i skutecznie 
komunikować. Musi też dbać o rozwój ludzi. Ale 
przede wszystkim menedżer musi być skuteczny. U 
nas najbardziej skuteczny jest ten, który wymyśli 
różnego typu oszczędności. By się dalej nie 
rozwodzić powiem, że wiele osób mówi o 
pupilkach, kolesiostwie. Ale to zarzuty względnie 
małego kalibru. Gorzej, gdy przełożeni nie wiedzą, 
co się dzieje w ich działach, czym się zajmują ich 
podwładni, bo takie też padają stwierdzenia. Co 
ciekawe nie są absolutnie odosobnione głosy. I to 
też moim zdaniem nie jest problem. Ale już 
problemem jest to, że menedżer wpaja wartości 
etyczne firmy, a sam ich nie stosuje. Tych głosów 
było tak dużo, że i trzech biuletynów byłoby mało. 
Starczy i kropka. Wiele miejsca pracownicy 
poświęcają ocenie pracowniczej. Generalna uwaga 
brzmi:, po co się spotykać, jak nie ma, o czym 
rozmawiać, bo ocena jest już kilka miesięcy 
wcześniej znana i w żaden sposób nie motywuje. I 
trudno odmówić racji tym stwierdzeniom.  
Wart Pac pałaca, a pałac Paca. Mówi się jeszcze, o 
zamiataniu pod dywan ważkich spraw, o 
podejrzliwości i nieufności, o przeroście formy nad 
treścią. Ej można by tak długo. Ale, ale. Co gorsza 
Ktoś albo Ktosie znalazł sobie wroga tam gdzie go 
nie ma. A o czym piszę? Najpierw o koziołkach 
ofiarnych, jakich sobie upatrzono w zakładzie. Jak 
coś złego to na pewno IKSIŃSKA lub IKSIŃSKI, cóż, 
żadne argumenty i tłumaczenia już są nieistotne. 



A jeżeli jeszcze jest członkiem Solidarności, to na 
pewno łon jest winien i to jego sprawka. Więc 
dywagując nad problemem wroga w zakładzie 
muszę zadać pytanie? Jak odróżnić głupca od 
idioty? Ha, ktoś powie, że to to samo. Otóż nie. 
Głupiec robi to wszystko, czego oczekuje od niego 
otoczenie, i to jest istota jego życia. Toteż nad 
głupcem władzę ma stado. Idiotą jest się z bardziej 
świadomych pobudek. Ktoś inny powiedział, że 
mimo wszystko ma nadzieję na pozytywne zmiany, 
a jeszcze ktoś, że ma miłego menedżera. No proszę. 
Nie jest źle. Iluż to pracowników w naszym kraju 
marzy o tym, by pracować pod mądrym 
menadżerem a zwłaszcza menadżerką. I ta 
nadzieja oraz wiara i miłość to największe 
wartości człowieka. Miejmy nadzieję i wiarę, że 
przyjdzie miłość wzajemna i, że w tym roku 
napiszę coś podobnego, z nadzieją, że proporcje 
odwrócą się. 

 
Zmiany w czasówkach 
to nakaz KE, nie 
inicjatywa rządu. 
Ograniczenie umów na 
czas określony, które 

zapowiada rząd, wynika z wszczęcia postepowania 
przez KE wobec Polski - przypomina Piotr Duda. 
Zapowiedź walki z nadużywaniem umów 
terminowych można było usłyszeć podczas 
konferencji prasowej premiera RP oraz m.in. w 
wypowiedziach wiceministra pracy Radosława 
Mleczki. Przewodniczący KK Piotr Duda 
przypomina jednak, że te zapowiedziane działania 
nie są pomysłem polityków. - Rząd po prostu musi 
ograniczyć umowy na czas określony, bo dzięki 
naszej skardze Komisja Europejska wydała taki 
nakaz - zaznacza Duda. - Opowiadanie dzisiaj, że to 
rząd dąży to hipokryzja - dodaje.  Skargę do 
Komisji Europejskiej w sprawie nieprawidłowego 
wdrożenia unijnego prawa w Polsce Komisja 
Krajowa NSZZ „Solidarność” wysłała we wrześniu 
2012 r. Dotyczyła ona dyrektywy Rady 99/70/WE, 
zgodnie, z którą zobowiązano państwa 
członkowskie Unii Europejskiej do wprowadzenia 
w życie przepisów niezbędnych m.in. do 
przeciwdziałania nadużyciom wynikającym ze 
stosowania następujących po sobie umów o pracę 
na czas określony. W grudniu 2013 r. Komisja 
Europejska zdecydowała o wszczęciu 
postępowania wobec Polski. Polska jest 
niechlubnym liderem, jeśli chodzi o umowy o pracę 
na czas określony - aż 27% pracowników 
zatrudnionych jest w ten sposób. To niemal dwa 
razy więcej niż średnia unijna, która wynosi 
14,2%. 

 
 

oleżanki i Koledzy,  
Członkowie NSZZ „Solidarność”. 

Jeżeli macie uwagi dotyczące informacji, 
wiadomości oraz treści naszego biuletynu, to 
zgłaszajcie je za pośrednictwem skrzynki 
pocztowej umieszczonej przy pokoju związkowym, 
lub na adres poczty elektronicznej 
kz311@poczta.onet.pl 
Jeżeli pragniecie zamieścić swoje wiadomości, 
informacje, ogłoszenia oraz inne materiały, 
jesteśmy do waszej dyspozycji za pośrednictwem 
naszej gazetki, facebooka oraz strony internetowej. 
  

omisja Zakładowa wystąpiła z oficjalnym 
pismem w sprawie interpretacji zapisów 

Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w związku 
ze zwolnieniami grupowymi, które są wynikiem 
zaproponowanych zmian dla pierwszej grupy 
zaszeregowania w zakładzie. NSZZ „Solidarność” 
podając analizie zapisy oraz intencje, które 
przyświecały powstaniu zapisów rozdziału 
dotyczącego bezpieczeństwa zatrudnienia, uważa 
ze nastąpiły wszelkie przesłanki, aby paragrafy 
zawarte w ZUZP mogły być zastosowane. 
Komisja będzie oczekiwać na interpretacje strony 
pracodawcy, aby ta sprawę wyjaśnić. 
 

omisja Zakładowa uchwałą z grudnia 2013 
powołała Komisję Mandatowo – Wyborczą, 

która zgodnie z ordynacją wyborczą przygotuje 
wybory w związku na kadencję 2014 – 2018. 
Komisja Wyborcza ma za zadanie czuwać nad 
prawidłowością wyborów, odpowiada z karty do 
głosowania oraz listy wyborcze. Doprowadzi także 
do zakładowego zebrania delegatów.  
Komisja Zakładowa uchwaliła klucz wyborczy oraz 
okręgi wyborcze na podstawie, których wybrani 
zostaną przedstawiciele na zebranie delegatów 
organizacji zakładowej. 
Na każde rozpoczynających się pięciu członków 
związku w danym okręgu wyborczym, przypadać 
będzie jeden delegat. Oznacza to, że maksymalna 
liczba wybieranych delegatów uzależniona będzie 
od ilości członków w danej grupie. Wybrani 
delegaci dokonają z pośród wyboru nowych władz, 
czyli Przewodniczącego, Komisję Zakładową oraz 
Komisję Rewizyjną. 

K 

K 
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WYBORY KADENCJI 2014 - 2018 
 
Zgodnie z ordynacja wyborczą i statutem NSZZ 
„Solidarność” ogłaszamy wybory na Delegatów 
Zakładowego Walnego Zebrania Sprawozdawczo – 
Wyborczego Organizacji Zakładowej nr 311 
Regionu Mazowsze w Lotte Wedel 
 
Komisja ogłasza następujące okręgi wyborcze 
wraz z maksymalna ilością wybieranych 
delegatów, którzy stanowić będą władzę 
stanowiąca związku Solidarność w Lotte Wedel, 
uprawnionych do wyboru Przewodniczącego, 
Komisji Zakładowej i Komisji Rewizyjnej.  
 
1. Aasted – 2 delegatów 
2. C-600 – 2 delegatów 
3. DUR – 5 delegatów 
4. Figurki – 1 delegat 
5. Magazyny – 2 delegatów 
6. Linia mas – 1 delegat 
7. Mieszanka – 2 delegatów 
8. Ptasie mleczko – 5 delegatów 
9. Torty – 3 delegatów 
10. Prac. Biurowi – 2 delegatów 
11. Wyroby wschodnie – 2 delegatów 
12. OPM Venus – 3 delegatów 
13. Emeryci, renciści, inni – 3 delegatów 
 
Zgłoszenia kandydatów są do pobrania w pokoju 
związkowym, u członków Komisji Zakładowej oraz 
w przegródce związkowej przy drzwiach do 
pokoju NSZZ „Solidarność”. 
 
Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą do 
dnia 17.02.2014 przez członków Komisji 
Zakładowej, w pokoju związkowym, oraz można 
wrzucać do skrzynki umieszczonej przy pokoju 
NSZZ „Solidarność”. 
 
Termin wyborów po uprzednim wywieszeniu listy 
kandydatów ogłosi Komisja Mandatowo - 
Wyborcza stosownym komunikatem. 
 
Mimo że znajdujemy się w tak niesprzyjającym 
okresie w naszym życiu zakładowym, wszystkie 
organizacje związkowe NSZZ „Solidarność” 
zgodnie ze statutem musza do połowy marca 
dokonać tego obowiązku, wynikającego z ustawy o 
związkach zawodowych. 

Podpisano 
 

Przewodniczący Komisji Mandatowo – Wyborczej 
Witold Podsiadły 

 

Zalewajka 
świętokrzyska 

„O zalewajko, potraw 
królowo, kto ciebie 
jada, ten czuje się 
zdrowo”. 
Zalewajka po raz 
pierwszy pojawiła się w 
Łodzi w drugiej połowie 
XIX wieku. Była to 
potrawa chłopska, ze 

względu na swą prostotę i sytość. Znamy ją także z 
kultowej sceny filmu „Jak rozpętałem II wojnę 
światową” gdzie Franek Dolas osadzony jest w 
areszcie Legii Cudzoziemskiej wspomina jej 
walory.  Z czasem zaczęła też być popularna w 
Kieleckiem i na Kujawach. Nazywano ją też „lurą” z 
dzikiego zielska zaprawianą mlekiem. Na 
przełomie XIX i XX wieku zalewajka zawędrowała 
z Kieleckiego do Zagłębia Dąbrowskiego wraz z 
migrującymi robotnikami, szukającymi pracy i 
mieszkania w górniczym okręgu. W 
Świętokrzyskim jest wciąż zupą bardzo popularną, 
a przepis przechodzi z pokolenia na pokolenie. 
Trudno zapomnieć smak przepysznej zalewajki i 
jej zapach unoszący się po domu. 
 
Składniki: 
- 75 dag ziemniaków, 
- butelka żuru 0,5 l, 
- 2 średnie cebule, 
- 4 ząbki czosnku, 
- 20 dag kiełbasy wędzonej, białej lub boczku 
wędzonego (wkładka), 
- śmietana kwaśna, 
- liść laurowy (2-3 listki), 
- ziele angielskie (3-4 ziarenka), 
- sól, pieprz do smaku, 
- słonina do kraszenia (ok. 5 dag), 
- 2-3 kapelusze grzybów suszonych 
(niekoniecznie). 
 
Wykonanie: 
Ziemniaki obrać i pokroić w kostkę. Do garnka z 
gotującą wodą włożyć pokrojone ziemniaki, 
kiełbasę lub boczek wędzony w kawałkach, cebulę, 
liść laurowy, ziele angielskie, ewentualnie 
namoczone wcześniej grzyby. Gotować 10-15 
minut. Żur rozmieszać z 3-4 łyżkami śmietany, 
dodać posiekany czosnek. Gdy ziemniaki będą na 
pół miękkie, wlać przygotowaną wcześniej 
mieszankę (żur + śmietana + czosnek), przyprawić 
do smaku solą i pieprzem. Okrasić skwarkami ze 
słoniny, serwować w głębokim talerzu z 
dodatkiem chleba lub bez. 


