
 

 

WYBORY 
KADENCJI 

2014 – 2018 
 

Komisja Mandatowo – 
Wyborcza, zgodnie z 
ordynacja wyborczą 
NSZZ „Solidarność” 
ogłasza listę 
kandydatów na 
delegatów zebrania 
sprawozdawczo -
wyborczego organizacji 

zakładowej nr 311, zgłoszonych z poszczególnych 
okręgów wyborczych.  
Lista kandydatów w porządku alfabetycznym: 
 
1. Aasted – Górski Krzysztof, Stabiński Marek, 
2. C-600 – Górski Janusz, Kapciak Ewa, 
3. DUR – Buczny Andrzej, Kudelski Janusz, Przybysz Dariusz,   
                 Użarowski Jerzy, Zawada Jacek 
4. Figurki – Łach Dorota 
5. Magazyny – Borczyk Krzysztof, Słupek Krzysztof,  
6. Linia mas – Konopka Jarosław 
7. Mieszanka – Barszczewski Tomasz, Radzikowski Tomasz, 
8. Ptasie mleczko – Dębska Elżbieta, Kukawska Marzanna,    
                                      Mąkosa Krystyna, Owsianko Piotr,   
                                      Powierża Katarzyna, Więcławek Janusz,  
                                      Wodarski Dariusz, Załuska Beata                              
9. Torty – Jusińska Danuta, Gronecka Agnieszka,  
                   Wenelczyk Jerzy, 
10. Prac. Biurowi – Dławichowska Maria 
11. Wyroby wschodnie – Lejdyn Małgorzata 
12. OPM Venus – Kozioł Lidia 
13. Emeryci, renciści, inni – Jaroń Anna, Podsiadły Witold 
 
Wybory odbywać się będą w dniach  
4.03 - 05.03.2014 na klatce, obok portierni,  
w godzinach: 
5:30 – 6:30, 
13:30 – 14:30 
21:30 – 22:15 
 
Wyniki po przeliczeniu głosów będą znane w dniu 
06.03.2014 roku. 

 
 

ozpoczynając wiadomości z zakładu, w skromy 
sposób w swoim imieniu oraz całej Komisji 

Zakładowej nr 311 NSZZ „Solidarność” pragnę 
podziękować wszystkim pracownikom, którzy przez 
wiele lat swoją pracą przyczynili się do istnienia tej 
firmy. Bardzo żałuję, że za swoje zaangażowanie 
otrzymali podziękowanie od Zarządu, godne 
promowanego hasła „jestem Wedel w tym, co robię”. 
Aby jednak zakończyć złośliwości, pragnę przeprosić 
członków NSZZ „Solidarność”, którzy oczekiwali innego 
rozwiązania w zaistniałej sytuacji. W tym celu posłużę 
się tekstem z piosenki: „….bo do tanga trzeba dwojga…” 
No cóż, nie udało się osiągnąć oczekiwanego przez was 
efektu, bo każdy z tancerzy chciał prowadzić w tańcu. 
Dodatkowo miał dwie lewe nogi i złośliwie deptał 
partnerowi po palcach. Jako przewodniczący komisji 
zakładowej chciałbym podziękować za cierpliwość. 
Podziękować za zrozumienie dla działań, które 
Solidarność w tej sytuacji próbowała wypracować. 
Naprawdę trudno było oczekiwać jakiś fajerwerków, 
skoro brak było jakiegokolwiek wsparcia od waszych 
przełożonych. Być może oczekiwaliście jakiegoś 
briefingu lub spektakularnej akcji medialnej. Cóż nie 
jestem zbyt fotogeniczny i ledwo mieszczę się w kadr.  
Poza tym trudno samotnie osiągnąć jakiś oczekiwany 
efekt, mimo że jest się mojej postury. Tym bardziej, że 
zabrakło zrozumienia dla całej sytuacji wśród innych 
pracowników. Nawet gdybyśmy sposobem samurajów 
dokonali seppuku, to osobiste zaangażowanie kilku 
członków komisji zakładowej i rady pracowników, było 
niewystarczające, aby odwieść pracodawcę od 
niezrozumiałego dla nas do tej pory kroku. Mimo tego, 
w wyniku sporu zbiorowego, którego podjął się 
wyłącznie związek Solidarność, powstało parę zapisów, 
które powinny być zabezpieczeniem dla pozostających 
w zakładzie pracowników. Nie wpływa to oczywiście na 
waszą sytuację i decyzję. Ale nie pozostawia też 
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niedomówień, że pretensje i żale należy kierować nie 
tylko do nas, ale także do drugiego związku oraz 
waszych przełożonych. No może nie wszystkich, bo 
znowu zostanę posadzony o traktowanie jedną miarką 
całej grupy (o tym w dalszej części biuletynu). Możecie 
być pewni, że wszyscy członkowie NSZZ Solidarność 
uczestniczący w rozmowach nie mają, za co się 
wstydzić. Tym bardziej, że skład na poszczególne 
spotkania zmieniał się zależnie od sytuacji.  Dlatego 
pragnę abyście ze zrozumieniem podeszli do tego, co od 
czerwca się staraliśmy się zrobić. Jakie działania zostały 
wykonane, aż do ostatniego dnia przed waszą decyzją. 
Może dziwnie to zabrzmi, dziękuję wam za każde słowo 
krytyki. Za każde bezpośrednie wyrażanie swoich 
opinii o mnie i o związku. Dziękuję także za krytyczne 
słowa kierowane pod naszym adresem. Dodawało nam 
to sił i utwierdzało w przekonaniu, ze idziemy w 
dobrym kierunku. Było to na tyle ważne, że ustrzegło 
nas od większego problemu, który niewiele zmieniał 
Waszą sytuację, natomiast negatywnie mógł przenieść 
się na innych w naszym zakładzie. Dlatego jeszcze raz 
dziękuję WAM za waszą pracę. Dziękuję w swoim 
imieniu oraz w imieniu wszystkich pracowników, 
liderów, kierowników, dyrekcji oraz zarządu. 
 

rzedstawiciele Prezydium Komisji Zakładowej 
Marek Stabiński i Dariusz Skorek, w ostatnim 

okresie, dwukrotnie spotkali się z Panem Witoldem 
Ziobrowskim Dyrektorem Zarządzającym Lotte Wedel.  
Spotkania miały na celu wyjaśnienie kilku spraw natury 
prawnej oraz przekazania wątpliwości, dotyczących 
bezpieczeństwa produkcji. Nie było to spotkanie przy 
ciastku i kawce, ale miały za zadanie, naświetlić 
faktyczną ocenę bieżącej sytuacji. Wyrwana z sufitu 
liczba pracowników, jaką sugerowali się przełożeni, nie 
miała nic wspólnego z rzeczywistością. Poziom 
niezadowolenia ze zmiany, doprowadził do odejścia 
czterokrotnie większej grupy niż sądzono. Nawet 
Solidarność, która oszacowała to na 70 - 80 
pracowników, była bliższa prawdy. Nie ukrywaliśmy 
jednak, że decyzja tak dużej grupy, też nas zaskoczyła. 
Przekazaliśmy także informację o istniejącym wtedy 
stanie gotowości komisji zakładowej, na bardziej 
ekstremalne akcje, oraz większe medialne nagłośnienie 
tematu. Jednak powstrzymała nas, nie lojalności do 
kierownictwa, ale zagrożenie bezpieczeństwa pracy w 
zakładzie warszawskim.  Podczas spotkań poruszono 
też temat pojawiających się informacji dotyczących 
likwidacji zakładu oraz powolnego przenoszenia 
produkcji. Zostaliśmy zaznajomieni ze zmianami 
dotyczącymi nowych pomysłów i wyrobów, które 
miałyby za zadanie poszerzyć ofertę firmy. Staraliśmy 
się zwrócić uwagę na to, że pracownicy nie powinni być 
zaskakiwani zmianami, a komunikacja musi być 
bardziej bezpośrednia. Ważnym tematem poruszonym 
podczas spotkań był sposób wdrażania stanowiska 
operatora TPM oraz straconej szansy w momencie 
odejścia pracowników, którzy posiadali już szereg 
umiejętności z tym związanych. Tego typu spotkania 
mają odbywać się systematycznie, co miesiąc. 

dalszym ciągu trwają rozmowy dotyczące 
nowego stanowiska - operatora TPM. 

Przedstawiona przez pracodawcę dokumentacja, 
określa obowiązki, opis stanowiska oraz ocenę ryzyka 
zawodowego. Przewodniczący NSZZ „Solidarność” 
podczas ostatniego spotkania, zwrócił uwagę na 
zagrożenia wynikające z powierzenia takich 
obowiązków, grupie techników utrzymania ruchu. W 
ocenie całej komisji zakładowej Solidarność, 
uszczęśliwienie na siłę mechaników, doprowadzi do 
rezygnacji z pracy kilku doświadczonych specjalistów. 
W widzeniu związku, istnieje możliwość stworzenia 
takiego stanowiska, które musiałoby się wiązać z 
bezpieczeństwem zatrudnienia. Nie ma co owijać w 
bawełnę. Jeżeli takie stanowisko powstanie w tej 
formie, to pracy pozbawionych może zostać kilku – 
kilkunastu operatorów, oraz techników. Sądzimy, że 
możliwym byłoby otworzenie aplikacji wewnętrznych, 
które, umożliwiłyby awans kilku pracownikom 
produkcyjnym. Oczywiście oprócz umiejętności 
związanych z procesem musieliby się wykazać, 
znajomością urządzeń, czyli zagadnieniami 
technicznymi. Przyniosłoby to więcej korzyści niż 
stawianie na siłę techników utrzymania ruchu. Przy 
okazji, związek Solidarność bardzo negatywnie ocenia 
proces powstawania tego stanowiska, uważając, że nie 
powinno się na siłę wprowadzić takowe do ZUZP, bez 
prawidłowego rozeznania i oceny. Chyba, że, ktoś stara 
się pozbyć długoletnich techników.  Przewodniczący 
komisji zakładowej, przeprowadził rozmowy z 
pracownikami, którzy zostali delegowani, oraz 
kierownikami działów, na których czynione są próby. 
Wnioski z tych rozmów nie są jednoznaczne. W komisji 
zakładowej istnieje zrozumienie potrzeb biznesowych, 
natomiast nie mogą one być zagrożeniem utraty 
istniejących specjalistów, oraz kojarzyć się z 
dorzuceniem obowiązków. Dlatego łatwiejszym jest 
umożliwienie awansu pracownikom produkcyjnym, 
przy niewielkim początkowym wsparciu pionu 
technicznego. Komisja zakładowa widzi zagrożenia, 
które pozbawią nas pewnej grupy pracowników 
technicznych, dla których nie będzie to żadne 
wyzwanie. Co gorsza może to zlikwidować grupę 
operatorów, na miejsce, których wejdą operatorzy 
TPM, w ramach swoich obowiązków.  
 

ozpoczęły się spotkania dotyczące przeglądu 
wynagrodzeń. Podczas pierwszego z nich, 

pracodawca przypomniał o zasadach, które pojawiają 
się podczas omawiania tego tematu. Wyświetlił 
porównanie ostatnich lat i poprzednich przeglądów 
oraz wskaźników, które brane są pod uwagę i mają 
według pracodawcy wpływ na przegląd wynagrodzeń.  
Przybliżył także znane ogólnopolskie dane dotyczące 
planowanych wartości poziomu bezrobocia oraz PKB. 
Dalsze spotkania w tym temacie przewidziane są na 
koniec lutego i początek marca. Jak przekazał to 
pracodawca, związane jest to z trwającą nadal oceną 
pracowników, oraz kończącym się audytem. Na bieżąco 
będziemy starali się was informować o tym procesie. 
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ierwszy etap zakończyła komisja socjalna, który 
związany był z przyjęciem preliminarza. W 

większości przypadków, poszczególne zapisy zawarte 
w preliminarz socjalnym nie będą odbiegały w swoim 
zakresie od dotychczas znanych z lat poprzednich. 
Ważnym z widzenia stron tworzących ten dokument, 
było utrzymanie sprawdzonych pozycji, oraz 
modyfikacja progów związanych z przydzielaniem 
świadczeń socjalnych. Komisja socjalna przejdzie teraz 
do bieżących spotkań, dotyczących rozpatrywania 
zgłoszonych podań. W związku z tym, że w naszym 
związku trwają wybory, możliwe jest, że skład komisji 
socjalnej ulegnie zmianom. Na chwilę obecną w skład 
komisji wchodzą: Elżbieta Dębska, Małgorzata Lejdyn i 
Krzysztof Borczyk. 
 

ończąc wiadomości z zakładu, pragnę 
podziękować za zauważenie pracy związku 

Solidarność. Już fakt komentowania wiadomości, które 
przekazujemy za pośrednictwem naszego biuletynu, są 
miodem dla naszych uszu i naszej pracy. Chciałbym 
jednak prosić, abyście teksty zamieszczane w Infosie, 
czytali ze zrozumieniem. Pozwoli to na uniknięcie 
nieporozumień. Dziękuję wszystkim pracownikom, 
którzy uznali, że nastąpił moment, aby wesprzeć nas w 
pracy i wypełnili deklaracje przystąpienia do NSZZ 
„Solidarność”. Nawet nie zdajecie sobie sprawy jak jest 
to motywujące. Gdyby nie praca szeregowych 
członków, pozbawieni bylibyśmy podstawowych 
informacji, a ja, nie miałbym, o czym pisać.  Dzięki! 
 

Pan Przełożony 
Mity czy fakty? 

Nie będzie wiosennie i 
radośnie, bo to, co się 
dzieje wcale do 
śmiechu nie skłania. A 
to, co dzieje się wokół 
nas poza pogodą, która 

w tym roku zwariowała - tym bardziej. Będzie, zatem o 
kulturze. Nie tylko o kulturze dnia codziennego, ale 
także o kulturze tego, co piszę. Albo inaczej. 
Przenoszenia na papier tego, co Wam doskwiera i boli.  
Nie sądziłem, (ale podejrzewałem), że materiał 
zamieszczony w poprzednim wydaniu wzbudzi tyle 
kontrowersji. Jest dla mnie rzeczą zdumiewającą, że tak 
łatwo ulegamy perswazjom innych i bierzemy 
wszystkie występki świata, jako atak na nas. Wystarczy, 
że ktoś gdzieś coś głupiego chlapnie, a już tego samego 
dnia wszyscy są obrażeni. Nawet osoby skądinąd 
wykształcone i – zdawałoby się – nie gęsi.  
Tak szczerze. Jeśli prawdą jest, że nasz język jest 
odbiciem naszych myśli, to żal mi siebie i pracowników. 
A że chlapię nie tylko ozorem, ale i piórem. Sorry widać 
moja kultura przekazywania swoich myśli, ale i innych, 
stoi na niskim poziomie. Kulturę tworzymy wszyscy, 
nie tylko artyści. Przynajmniej tak powinno być, co nie 
oznacza, że taki gruboskórny gbur, jakim jestem, 
pracuje w tym zakładzie tylko po to, aby dokopać 
przełożonym. A taka opinia o mnie istnieje. Znam wielu 

prostych, niewykształconych pracowników, od których 
można się wiele nauczyć, czy wręcz brać przykład. Są to 
osoby wybijające się ponad przeciętność, które 
posiadają tak dużo kultury, że na pewne zachowania 
osobiście nie reagują. Właśnie dla nich istnieje 
Solidarność oraz moja, może nie najskromniejsza 
osoba, aby za nich właśnie reagować. 
  

le cyk Walenty, na bok sentymenty.  Przechodząc 
do artykułu, Pan przełożony, mity czy fakty, chcę 

na początek zadać proste pytanie:, czego boimy się 
najbardziej w sytuacji zagrożenia?  
Odpowiem za Was - OŚMIESZENIA. Poczucie humoru 
ma ten z nas, kto o tym wie i wie także, że on również 
bywa wesoły... i potrafi się z tego śmiać. Tak samo jest z 
zachowaniem. Boimy się, że przez to, że ktoś wytyka 
lub dostrzega nasze błędy, ośmiesza nas wobec innych. 
O! Wtedy wszyscy obrażają się śmiertelnie, na zawsze, 
do grobowej dechy. Teoria taka sobie, jak każda inna 
powstająca w mojej głowie. Czy coś z niej wynika? Tak. 
Wynika z niej dobitna prawda, że mając rozwinięty 
zmysł prawdomówności najlepiej otaczać się ludźmi o 
podobnej cesze. Wtedy zwyczajnie żyje się łatwiej i 
prościej. Właściwie w każdej sytuacji, w każdym 
zdarzeniu można dopatrzeć się czegoś, czym można 
ośmieszyć nie tylko przełożonego, ale i pracowników. 
Czy istnieje wobec tego granica, której nie można 
przekroczyć? Owszem. Jest nią granica dobrego smaku. 
Dlatego chcę przeprosić tych, którzy uznali, że taką 
granicę przekroczyłem. Nie takie było zamierzenie, co 
nie oznacza, że materiał był z kategorii fantastyki 
naukowej. Wszystkich tych, którzy poczuli się urażeni 
przepraszam, za użycie ogólników. Wbrew tym 
wszystkim, którzy sadzą, że traktuję wszystkich jedną 
miarą, nie podaję nawet dyrekcji na tacy gotowego 
dania. Natomiast artykuł był przełożeniem sytuacji, 
jaką często spotykają pracownicy. Nie był także 
skierowany pod kogokolwiek adresem, aby ośmieszyć 
go wobec podwładnych. Niestety nie rozumiem tego, że 
w wielu przypadkach zostało to w ten sposób 
odczytane i przypisane do swojej osoby. No cóż, jeżeli 
ktoś uważa, że jest pępkiem świata, to się grubo 
pomylił. Patrząc na mój „malutki” brzuszek, trudno, aby 
ktoś dorównał mojemu pępkowi. Oczywiście istnieje 
też druga strona medalu. Czyli tych, którzy przeczytali 
ten tekst i z pożałowaniem pokiwali głowami. Zapewne 
szkoda im tego, że na ich temat, nikt tak szczerze nie 
napisał. Może trzeba będzie nadrobić to zaniedbanie? 
Powstaje za tym następne pytanie. Czy taki przełożony, 
jak opisany w tekście, istnieje w naszym zakładzie? 
Trudno byłoby mi wymienić jakąś osobę, może, dlatego 
że materiał powstał na podstawie różnych przypadków, 
jako modelowy przykład „super” przełożonego.  Ale z 
drugiej strony gdyby ich nie było w zakładzie, to 
obecny i poprzedni artykuł nie miałby podstaw, aby o 
tym się rozpisywać. A to by była strata dla mojej 
twórczości, którą staram się systematycznie rozwijać. 
Niestety nie stać mnie w pracy związkowej na 
delikatność. Serce mi się kraje słysząc podobne 
przykłady, które wcale nie są kosmicznym żartem. 
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Niczego tak dobrze nie potrafimy robić jak obrzydzać 
samym sobie własne gniazdko. Pomijając tak zwane 
obiektywne przesłanki, czy rzeczywiście nasz grajdołek 
jest tynfa wart? Skoro już los albo my sami skazaliśmy 
się na pracę tutaj, przynajmniej starajmy się to 
bytowanie sobie uprzyjemnić. Jak się odpowiednio 
spojrzy, nawet tu da się pracować. Niekoniecznie zaraz 
pałając bezkrytyczną miłością pracownika do 
przełożonego, albo odwrotnie. Ale przynajmniej lubiąc 
wielu nich, nie zapominając o uroczych walorach 
przedstawicielek lub przedstawicieli płci przeciwnej. 
Szkoda tylko, że w krytycznych sytuacjach wszyscy 
potrafią tylko poklepywać po plecach …ach jak mi 
przykro, jakie draństwo, no nie zgadzam się z tym, ale 
wiesz…. No właśnie. Jest ze mną coraz gorzej i niestety, 
chyba mam sklerozę. Oprócz dwóch, no może trzech 
przypadków, jakoś nie mogę sobie przypomnieć, żeby 
ktokolwiek przyszedł i powiedział: … zróbcie coś, … nie 
damy rady bez tych pracowników, …. nikt nie zastąpi 
ich doświadczenia, ……brońcie ich, bo i nas załatwią… 
etc….etc…. Nic to nie kosztowało i nie bolało, wszystkim 
natomiast było to potrzebne. Nie boję się krytyki i 
przepraszam za swoje teksty, za prawdomówność oraz 
brak ogłady. Nie jestem potulnym pluszowym misiem. 
Przepraszam za to, że może wyrwało mi się: „…..a teraz, 
drogie dzieci, pocałujcie misia w d…..”  
Ale oczekuję, że ktoś podejdzie do odchodzących 
pracowników i zamiast użalać się nad sobą i moim 
niezrównoważonym tekstem, przeprosi za to, że NIC 
nie zrobił. Każdy, komu przychodzi coś nazwać, 
zatytułować, staje przed kłopotliwym zadaniem. Tytuł 
ma bowiem zwrócić uwagę, zachęcić, także oddać istotę 
artykułu, a również podsunąć trop interpretacyjny. To 
nie lada zadanie. Zwłaszcza, jeśli tytuł ma być 
przekazem. Tu właśnie tkwi niebezpieczeństwo i 
wielkie pole do popisu dla wszelkiej maści świadomych 
i nieświadomych manipulatorów. Nic nie będę 
streszczał - proszę się nie obawiać - polecam natomiast 
wszystkim myślącym, uważne przeczytać tytuł. Tak 
wiele mówił o tym, co faktycznie miało zostać 
przekazane. Otwórzmy wreszcie szeroko oczy i 
zastanówmy się, przecież nie wszyscy zachowują się 
elegancko. Wystarczy pomówienie jakiegoś gorliwca i 
masz przechlapane na zawsze. Nie wiem czy zdołam 
zmienić własne obyczaje, natomiast z całą pewnością 
wiem, że w toalecie palić nie będę - nawet, gdy 
zlikwidują wszystkie miejsca do tego przeznaczone.  
Proszę o wybaczenie, że w tak pokrętnym tonie 
wypowiadam się w tej chwili. Powinno być miło i 
radośnie, ale nie jest, bo znowu „ośmieszeni” na to 
mogą nie pozwolić. I proszę bez pomówień, że oto 
odezwał się zrzęda, któremu wszystko przeszkadza. 
Otóż nie wszystko. Wręcz przeciwnie. Cenię sobie sądy 
wyrażane ostrym słowem. Dlatego z uporem staram się 
zwracać uwagę, że zamykanie spraw w kodeksach i 
paragrafach do niczego dobrego nie prowadzi. A 
tymczasem niedwuznacznie sugeruje się nam 
wszystkim, że wystarczy przyjęcie jakiegoś kodeksu i 
problem zniknie. Otóż nie zniknie, a może nawet nasili 
się, bo zachowań patologicznych, paragrafem się nie 

wyeliminuje. Przypomina mi się znany serial 
„Nemocnice na kraji města” (Szpital na peryferiach) 
gdzie w jednym z odcinków dr Strosmajer strofuje 
siostrę Hunkovą: "Gdyby głupota umiała fruwać, to 
unosiłaby się Pani jak gołębica." Mimo że posiadam 
braki w wykształceniu, to nie oznacza, że moja 
inteligencja jest na poziomie neandertalczyka, któremu 
wystarczy dać maczugę, aby zaspokoił swoje 
intelektualne potrzeby. Miało być o kulturze dnia 
codziennego, a wyszło jak wyszło.  
Mimo wszystko pozostanę optymistą. CIAU. 

 
Spotkanie z 

doradcą 
zawodowym. 

Dlaczego warto 
skorzystać z oferty 
spotkania z doradcą?  
Doradca zawodowy 
jest specjalistą, który 
często przez wiele lat 

przygotowuje, ocenia: CV, LM rozmowy kwalifikacyjne. 
Innymi słowy wielokrotnie ma do czynienia z 
zadaniami, które dotyczą wielu poszukujących pracy. 
Zwykle też doradca zawodowy systematycznie 
poszukuje rozwiązań, które mogą istotnie zwiększyć 
skuteczność działań osób poszukujących pracy. Warto 
zwrócić uwagę, że mała skuteczność działań ww. osób 
jest wynikiem m. in. sytuacji naszego rynku pracy, 
braku dostępu do wysokiej  jakości informacji a także 
niewystarczającego zaangażowania ze strony samych 
poszukujących pracy.  
Czy można jednak w pełni zaangażować się w 
poszukiwanie pracy, którą sami uznajemy za mało 
atrakcyjną, lub gdy bezskuteczność naszych 
dotychczasowych działań pozbawiła nas motywacji do 
kolejnych spotkań z pracodawcami? 
Jeśli pozostajesz bez pracy i chcesz to zmienić 
zapraszam na spotkanie. Jako przykładowe tematy 
proponuję:                      
- ustalenie Twoich mocnych i słabych stron  
- pomoc w ustaleniu celu Twoich poszukiwań 
(atrakcyjny, motywujący, realistyczny)          
- pomoc w przygotowaniu: CV, LM, do rozmowy 
kwalifikacyjnej  
- informacje o bezpłatnych szkoleniach/kursach  
- szybka nauka  
- Twój plan działania (na kilka najbliższych tygodni) 
- motywacja/brak motywacji  
- inne (w zależności od potrzeb) 
Oferta dostępna jest dla członków/byłych członków 
NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze, osób z 
najbliższej rodziny ww.  W każdym przypadku przed 
spotkaniem proszę o kontakt na tel.:  22 632 91 99.   

Zaprasza 
Wojciech Jezierski - doradca zawodowy 

NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze  
ul. Wolska 46/48, Warszawa 

wj_solmazow@interia.pl 


