
 

 
 

„Życie jest jak 
czekolada, to co 
gorzkie pozwala 
docenić cukier.” 

~ Xavier Brebion 

 
 

rudno było nie zauważyć nerwowości i 
zamieszania spowodowanej wizytą przedstawicieli 

Lotte w naszym zakładzie. Udzieliło się to także Komisji 
Zakładowej, która w nowym składzie miała się 
przygotować do spotkania, wyznaczonego na dzień 
12.05.2014 roku. Nie obyło się bez dyskusji, o co się 
zapytać, jakie tematy poruszyć. Nie zabrakło także 
głosów, czy to ma jakiś sens, aby w ogóle się spotkać. 
Zespół, który miał reprezentować pracowników oraz 
członków NSZZ „Solidarność” bardzo mocno pracował 
nad zagadnieniami, jakie w formie pytań, zostaną 
zadane drugiej stronie.  W czwartek poprzedzający 
termin rozmów otrzymaliśmy informację, że 
uczestnikiem będzie także związek OPZZ. No cóż trzeba 
było zweryfikować pewne kwestie, szczególnie, że 
spotkanie miało trwać nie więcej niż jedną godzinę. 
Trzeba było także zawęzić problematykę skoro i OPZZ 
ze swoimi pytaniami musiał zmieścić się w spotkaniu. 
W poniedziałek o godzinie 13, cztery osoby z Komisji 
Zakładowej pojawiły się w Sali Ptasie Mleczko na I 
piętrze budynku biurowego. Jak zawsze przy tego typu 
spotkaniach trema i nerwy towarzyszyły uczestnikom, 
ale po wstępnej prezentacji osób, przystąpiono do 
konstruktywnej dyskusji.  
Po stronie Zarządu zasiedli Panowie Ippei Sakagutchi, 
Motoi Tokada, Kazunori Yanagishita, Witold Ziobrowski 
i Jacek Jaczyński. Stronę pracowników i członków NSZZ 
„Solidarność” reprezentowali Dariusz Skorek, Marek 
Stabiński, Janusz Kudelski i Elżbieta Dębska, natomiast 
związek OPZZ Jadwiga Godlewska i Zdzisław Sikorski.  
Trudno w paru zdaniach oddać przebieg całego 
spotkania, szczególnie, gdy kilka informacji posiadało 
szczególną klauzulę tajności. Całe spotkanie odbywał 
się w języku angielskim, co dodatkowo wydłużało jego 
przebieg poprzez konieczne tłumaczenia. Komisja 
Zakładowa NSZZ „Solidarność” przygotowała wszystkie 
kwestie podzielone na bloki tematyczne, aby szybciej i 
swobodniej przechodzić poprzez wypracowane 
kwestie. 

ierwsze zadane pytanie dotyczyło strategii Lotte w 
Polsce, czyli inwestycji i rozwoju w naszym kraju. 

Jak oficjalnie już wiadomo, budowa zakładu w Świdnicy 
nie doszła do realizacji, natomiast firma Lotte będzie 
inwestować w budowę zakładu w centralnej Polsce.  
Kolejne pytanie dotyczyło eksportu, czyli kanałów 
dystrybucyjnych i wsparcia dla naszych wyrobów. Od 
momentu sprzedaży przez Pepsico, eksport naszych 
wyrobów był coraz niższy i w żaden sposób 
niewspierany przez Cadbury. Jak podkreśli Pan 
Sakagutchi widać już konkretny wzrost, ale nie jest on 
zadawalający w stosunku do celów, jakie określiła 
firma. Z wiadomych względów nie możemy przytoczyć 
informacji dotyczących tych działań i wsparcia firmy 
Lotte, jako informacji bardzo poufnych. Pewnym jest, że 
Zarząd lokalny, dostał już sprecyzowane zadania, aby 
nastąpiła w tym kierunku znacząca poprawa. Wiąże się 
to także z następnym punktem poruszonym przez 
Solidarność dotyczącym całego rynku europejskiego i 
rozwój Lotte w Europie, poprzez markę Wedel. Taki 
cele były przedstawiony podczas pierwszego spotkania 
w momencie kupna Wedla przez koncern Lotte i jak już 
wiadomo dopóki nie powstanie nowa inwestycja, 
trochę się przesunie w czasie. 
 

ieuchronnie zbliżyliśmy się do pytań dotyczących 
zakładu warszawskiego, planów, strategii, 

rozwoju  oraz jego istnienia w biznesie. Zawsze podczas 
takich spotkań, pytania dotyczące historycznej fabryki 
Wedla i pracowników zatrudnionych w tym zakładzie, 
są szczególnie ważne dla NSZZ „Solidarność”.  
Czy usłyszana odpowiedź nas zadowoliła i rozwiała 
szereg wątpliwości?  
Chyba nie. Mogła nas jedynie uspokoić.  
Przy tym temacie związek OPZZ poruszył kwestie 
personalne i zmiany w kierownictwie firmy, oraz 
sprawy dotyczące odejścia pracowników. Uzupełniając 
wypowiedź OPZZ, przekazaliśmy zaniepokojenie 
pracowników dotyczące istnienia zakładu 
warszawskiego i planów dotyczących jego przyszłości, 
rozwoju oraz miejsc pracy. W otrzymanej odpowiedzi 
na te zagadnienia, jasnym się stało, że do momentu 
powstania nowego zakładu, nadal będziemy 
produkować nasze wyroby. Przy tej okazji musiało paść 
pytanie dotyczące całej sieci współpracy, czyli 
dostawców, podwykonawców oraz outsourcingu. 
Niestety ze względu na poufność tych wiadomości nie 
jesteśmy się w stanie jej przekazać.    Strona związkowa 
zwróciła uwagę na całokształt sposobu zarządzania i 
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działania dotyczących tego tematu. Dużo spostrzeżeń 
dotyczyło opakowań, które nie do końca zachęcają do 
sięgania po nasze wyroby, często przegrywając z 
konkurencją. Innym zagadnieniem była sprawa 
budynku silosów i koncepcji jego wykorzystania. 
 

odzina minęła bardzo szybko, ale co dla nas miłe 
Pan Sakagutchi nie miał zamiaru przerwać 

spotkania, lecz sam pragnął zadać parę pytań związkom 
zawodowym, dotyczących zarządzania, planowania, 
marketingu i innych kluczowych zagadnień. Z wielkim 
niepokojem odniósł się do spadku udziałów rynkowych 
i jego przyczyny w widzeniu strony związkowej.  Czy 
otrzymana odpowiedź w pełni zadowoliła Pana 
Sakagutchi, trudno nam wyrokować. Staraliśmy się w 
sposób jasny przekazać wszystkie spostrzeżenia 
dotyczące tego tematu. Pierwszy odpowiadał związek 
OPZZ i jego spostrzeżenia dotyczyły sposobu 
zarządzania, planów produkcyjnych oraz opakowań. 
Wiele gorzkich słów padło przy okazji tego punktu, co 
wprowadziło lekką atmosferę nerwowości. Rozwijając 
tematy podjęte przez drugi związek poszerzyliśmy listę 
tematów dotyczących przyczyny tej sytuacji.  
 

asze spostrzeżenia dotyczyły sposobu zarządzania 
firmą oraz małej kreatywności osób 

odpowiedzialnych za pewne działy w zakładzie.  Do tej 
pory (za czasów Cadbury) wszelkie decyzje narzucane 
były odgórnie, natomiast, kiedy staliśmy się 
samodzielną komórka decyzyjną, zabrakło odwagi, aby 
wykonać pewne kroki. Duży wpływ na tą sytuację z 
naszego punktu miały także ceny surowców oraz ceny 
rynkowe naszych wyrobów, które w porównaniu do 
konkurencji są dosyć drogie. Co warte było 
podkreślenia, tak samo jak drugi związek zwróciliśmy 
uwagę na szatę graficzną naszych wyrobów. Inną 
rzeczą jest brak w naszej ofercie wyrobów 
skierowanych do młodszych odbiorców, którzy nasza 
firmę kojarzą raczej w wyrobami luksusowymi lub z 
wyższej półki. Tego brakuje w strategii firmy, tak samo 
jak innowacyjnego podejścia i nowej gamy produktów, 
które mogłyby zaskoczyć konsumentów.      Odpowiedź 
na pytanie Pana Sakagutchi była trudna, bo oczywiście, 
co zostało podkreślone, na taką sytuację mógł mieć 
wpływ także kryzys w Europie i jego przełożenie na 
rynek Polski, oraz zubożenie społeczeństwa.  Niemniej, 
co podkreśliliśmy nie wszystkie działania 
organizacyjne, marketingowe i planowanie działania, 
zyskały akceptacje nawet u pracowników, co mogło się 
przełożyć na całą sytuację rynkową firmy. Obydwa 
związki zawodowe w odpowiedzi, podkreśliły także, że 
sposób zarzadzania pracownikami odbiega od 
spodziewanego i być może nie miało to wpływu na 
sytuację rynkową, ale na odczucia i atmosferę w 
zakładzie bardzo znaczący. Jak podkreśliliśmy wiele 
problemów powstaje w wyniku braku dialogu i 
komunikacji. Szczególnie pracownicy produkcyjni nie 
do końca są w stanie rozumieć pewnych zachowań i 
działań kierownictwa. Bez jasnego i czytelnego 
przekazu, żadna zmiana lub program nie ma szans na 

akceptację i zrozumienie. Mimo że spotkanie trwało 
prawie 2,5 godziny, podczas którego wymieniono wiele 
uwag i informacji, trudno było przekazać wszystkie 
spostrzeżenia oraz otrzymać odpowiedź na nurtujące 
nas wątpliwości.  Kończąc Pan Sakagutchi podkreślił, że 
jeżeli strona społeczna będzie pragnęła przekazać 
istotne informacje dotyczące biznesu w Polsce, to może 
kontaktować się bezpośrednio z Panem Tokada lub 
Yanagishita, pomijając Zarząd lokalny. Ze swojej strony 
podziękowaliśmy za bardzo owocne spotkanie, oraz 
potwierdziliśmy zachowanie poufności wobec 
informacji, które przekazane zostały tylko do 
wiadomości uczestników spotkania.  
 
Oceniając spotkanie z naszej perspektywy, możemy 
stwierdzić, że szereg wątpliwości zostało rozwianych, 
oraz mimo że bardzo dyplomatycznie i ostrożnie (tak 
nas ocenił związek OPZZ) przekazaliśmy kilka cennych 
i istotnych uwag oraz spostrzeżeń, dotyczących naszej 
sytuacji. A tak naprawdę, przecież o to właśnie 
chodziło, aby wyjaśnić kilka istotnych zagadnień i 
zwrócić uwagę na nieprawidłowości lub zagrożenia. 

 
 

 
 
XVIII SPARTAKIADA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO 
W dniach 19 – 22 czerwca w Pasymiu koło Szczytna 
odbędzie się XVIII Międzynarodowa Spartakiada 
Przemysłu Spożywczego, której organizatorem jest 
Krajowy Sekretariat Przemysłu Spożywczego NSZZ 
„Solidarność”.  
 
Pełen koszt przejazdu i pobytu z wyżywieniem to 480 
złotych od osoby. 
  
Refundacja przez Fundusz Socjalny: 

 Pracownicy do 3500 zł brutto – 380 zł  
 Pozostali pracownicy – 250 zł (wypełniają 

oświadczenie o potraceniu 130 zł z 
wynagrodzenia) 
 

Członkowie NSZZ „Solidarność”  
 Dopłata z budżetu Komisji Zakładowej – 80 zł 

 
Zapisy na Spartakiadę prowadzi: 
- Elżbieta Dębska – ptasie mleczko 
- Dariusz Wodarski – ptasie mleczko 
 
Wszyscy uczestnicy spartakiady zobowiązane są do 
wypełnienia oświadczenia o braku przeciwskazań 
zdrowotnych do uczestnictwa w zawodach sportowych. 
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