
 

 
„Dobro i zło 

muszą istnieć 
obok siebie, a 
człowiek musi 

dokonywać 
wyboru”. 

Mahatma 
Gandhi 

Komisja Mandatowo – 
Wyborcza, zgodnie z 
ordynacja wyborczą 
NSZZ „Solidarność” 
ogłasza termin 
zakładowego 

sprawozdawczo – wyborczego zebrania delegatów 
organizacji zakładowej nr 311 NSZZ „Solidarność”.   
Wybory odbywać się będą w sali szkoleniowej 
budynku socjalnego w dniu: 
 

29 marca 2014 o godzinie 11:00 
 

MANDAT DELEGATA W WYNIKU WYBORÓW OTRZYMALI: 
 

1. Borczyk Krzysztof 
2. Dębska Elżbieta 
3. Dławichowska Maria 
4. Gronecka Agnieszka 
5. Górski Janusz 
6. Jaroń Anna 
7. Jusińska Danuta 
8. Kapciak Ewa 
9. Konopka Jarosław 
10. Kozioł Lidia 
11. Kudelski Janusz 
12. Lejdyn Małgorzata 
13. Łach Dorota 
14. Owsianko Piotr 
15. Podsiadły Witold 
16. Przybysz Dariusz 
17. Radzikowski Tomasz 
18. Stabiński Marek 
19. Użarowski Jerzy 
20. Wenelczyk Jerzy 
21. Więcławek Janusz 
22. Wodarski Dariusz 
23. Załuska Beata 
24. Zawada Jacek 

 

UWAGA!!! 
 

omisja przypomina, że zgodnie z ordynacją 
wyborczą NSZZ „Solidarność” osoby, które nie 

kandydowały lub nie zostały wybrane na 
delegatów z poszczególnych wydziałów, mogą 
korzystać z biernego prawa wyborczego.  
 

znacza to, że na zebranie w dniu 29.03.2014, 
mogą dostarczyć kartę poparcia, na której 

zostanie złożonych, co najmniej 25% podpisów 
delegatów uprawnionych do głosowania. W 
naszym przypadku należy zebrać, co najmniej 6 
podpisów na karcie zgłoszenia. Karty poparcia na 
wszystkie funkcje związkowe, do pobrania w 
pokoju związkowym. 
 

 
 

oleżanki i Koledzy związkowcy. Tym razem 
nasz biuletyn pojawia się w bardzo krótkiej 

wersji. Związane jest to z okresem wyborczym, co 
nie zmienia faktu, że najważniejsze wiadomości 
przekazujemy na bieżąco. Od kwietnia 2014 roku 
rozpocznie się nowy okres w kadencji NSZZ 
„Solidarność”. To także nowy rozdział dla władz 
związkowych, które jeszcze w marcu bieżącego 
roku zostaną wybrane przez waszych 
przedstawicieli z poszczególnych działów 
produkcyjnych. Wybraliśmy 24 delegatów, którzy 
są najwyższą władzą NSZZ „Solidarność” w 
zakładzie. To oni są waszym głosem i mają 
obowiązek przekazywać Wasze spostrzeżenia i 
uwagi, wnioski oraz uchwały. To oni dokonają 
wyboru nowej komisji zakładowej, która ma być i 
będzie narzędziem do wypełniania waszych 
oczekiwań oraz uwag. Na wybranych delegatach 
spoczywa obowiązek wytyczenia drogi, którą 
związek w Lotte Wedel będzie podążał. Nie jest to 
łatwe zadanie, ale jak najbardziej wykonalne. Mam 
nadzieję, że przekażecie przedstawicielom swoje 
spostrzeżenia oraz opinie, aby dokonali 
rozsądnego wyboru nowej komisji zakładowej 
NSZZ „Solidarność”. Jednocześnie to Oni będą 
waszym bezpośrednim kontaktem z nowym 
przewodniczącym i nową komisją zakładową, 
która ma obowiązek zająć się waszymi 
problemami. 
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W lutym br. został 
przyjęty roczny plan 
wydatków funduszu 
świadczeń socjalnych 
w Lotte Wedel.  
Komisja socjalna 
złożona z 

przedstawicieli pracodawcy oraz związku 
Solidarność i OPZZ, na podstawie zeszłorocznego 
budżetu i obecnej sytuacji finansowej funduszu 
określiła pozycje w funduszu, które obowiązywać 
będą w 2014 roku.  
Znalazły się tam następujące punkty: 
 
1. Dofinansowanie do urlopu wypoczynkowego   
     (uzależnione od dochodów) 
2.  Zapomogi losowe 
3.  Pożyczki na cele mieszkaniowe 
4.  Rekreacja i sport 
     - karty multisport 
     - spartakiada 
     - wycieczki 
5.  Świadczenia okolicznościowe 
     - wyprawka szkolna 
     - paczki na dzień dziecka 
     - bony towarowe na święta 
     - paczki ze słodyczami na święta 
 

Zakończył się proces 
przeglądu wynagrodzeń. 
Skromny zysk osiągnięty 
w 2013, został w części 
przeznaczony na korektę 
(inflacja) uposażeń dla 
pracowników naszego 
zakładu. Nie są to kwoty, 
które w jakikolwiek 
sposób zadowolić mogą 
nasze żądania, ale w 

miarę posiadanych środków strony uzgodniły 
niewielki ruch płacowy dla pracowników, których 
wynagrodzenie mieści się w medianie rynkowej do 
110%. Troszkę większy wzrost odczują ci z was, 
których uposażenie jest mniejsze niż 100% 
wspomnianej wcześniej mediany.  Stosowne 
komunikaty i dokumenty, po podpisaniu 
protokołów uzgodnień, zostaną wam wręczone 
przez pracodawcę. Możemy podziękować za to, że 
Zarząd dostrzegł argumentację związków 
zawodowych, co pozwoliło na objęcie wzrostem 
wynagrodzenia szerszej grupy pracowników niż 
przedstawiane to było podczas pierwszych 
spotkań. Wiemy dobrze, że nie jest to jakaś 
znacząca podwyżka, ale w obecnej sytuacji można 
ją zaliczyć do korekty naszego wynagrodzenia, 

oraz dociągnięcia tych, którzy są niedopłacani w 
porównaniu do innych. Zdajemy sobie sprawę, że 
to mało, ale z próżnego to i Salomon nie naleje, a 
dzielić się trzeba tym, co pojawiło się podczas 
negocjacji płacowych.  
 
Przeciętnemu 
Kowalskiemu, 
tak jak 
większości z 
nas, pewne 
rzeczy, latają 
koło pędzla 
(naprawdę w 
bardziej 
dyplomatyczny sposób trudno to określić). Takie 
postrzeganie bierze się z pogardy wobec 
jakiegokolwiek wkładania nam w głowę 
poprawności oraz nieomylności. Przez lata 
wpajano nam różne brudy i wiedzę tajemne, że 
uczciwy człowiek powinien zwariować od ich 
ilości. Tymczasem to polityka. Taki sam element 
życia jak pójście do sklepu, poznawanie przyjaciół, 
obgadanie sąsiada czy trzaśnięcie drzwiami przed 
nosem komiwojażera towarów lub idei. Podobne 
zasady i podobne emocje rządzą obecnie. Zarówno 
na poziomie Kierownictwa, Zarządu oraz Rządu. 
No może tylko idee i zasady są inne, ale nadal 
robienie z „roboli” tata wariata jest w modzie. 
Pesymiści mówią, że lepiej nie mieć oczekiwań, bo 
kiedy niespodziewanie, los się uśmiechnie, zawsze 
zdążą się ucieszyć, a kiedy zawiedzie, to oni 
przynajmniej nie będą zawiedzeni. Nie lubię 
poniedziałku, bo wszelkie dobre czy też złe 
widomości zawsze kumulują się w ten dzień. Mam 
pewną wadę, z którą próbuję walczyć od lat. Dużo 
z siebie daję, mało biorę. Może dlatego, że mało 
proszę? Może, dlatego, że proszę za późno? Dlatego 
dziś proszę i być może nie jest za późno. O wasz 
głos. I o wyraz waszej sympatii dla Solidarności. 
Chodzi o proces zmian. A pewne zmiany już są 
sygnalizowane i przez was zauważane. Wiem, że 
musimy o tym wiedzieć, aby nie poddawać się 
zniechęceniu. Bo przecież ono zawsze do nas 
przychodzi i taka jest naturalna kolej rzeczy. 
Chcemy Was wesprzeć w tym procesie, żebyście 
nie czuli się sami w tych chaosie i pamiętali, że 
wszyscy idziemy tą samą drogą. I tym lżej się idzie 
im jest nas więcej, bo więcej możemy dostrzec i 
zauważyć. Jeśli potrzebujecie wsparcia i chcecie, 
żeby to był dla Was normalny i spokojny rok, to, 
nie skrywajcie tego, co widzicie. Jest dla Nas 
ważne, Was inspirować i wspierać – i jest okazja 
się zrewanżować, chociażby głosem poparcia. 

Dariusz Skorek 


