
 

 
 

"Zawsze wydaje 
się, że coś jest 
niemożliwe, dopóki 
nie zostanie to 
zrobione." 

~ Nelson Mandela 

 
espół do spraw rozwojowo – socjalnych w składzie 
Janusz Kudelski, Małgorzata Lejdyn i Danuta 

Jusińska przedstawił nowe uchwały dotyczące 
świadczeń z tytułu przynależności do NSZZ 
„Solidarność”.  
 
Od dnia 01.08.2014 Roku obowiązywać będą 
następujące zasiłki statutowe: 
500 zł - urodzenie dziecka  
700 zł - urodzenie martwego dziecka  
300 zł - śmierć rodziców  
200 zł- śmierć teściów  
700 zł - śmierć członka związku  
500 zł - śmierć współmałżonka i niepełnoletniego 
dziecka  
 
Komisja Zakładowa podjęła także uchwały dotyczące 
działań socjalnych związku w następujących sprawach:  
- Zwolnienia z płacenia składki drugiego członka 
związku w zakładzie ( wniosek do Komisji Zakładowej). 
- Zwolnienia z płacenia składki w okresie 
występowania ½ etatu. 
- Zwolnienie z płacenia składki dla niepracujących 
członków związku (poza zakładem). 
- Zwolnienia z płacenia składki na okres nie dłuższy niż 
6 miesięcy (określony w uchwałach i statucie „S”) 
- Wysokości składki dla emerytów i rencistów - 5 zł 
miesięcznie. 
- Wysokości maksymalnych kwot zapomóg losowych z 
tytułu leczenia, ciężkiej sytuacji i niespodziewanych 
zdarzeń. 
- Dofinansowania imprez oraz wyjazdów 
integracyjnych dla członków NSZZ „Solidarność” 
 
Komisja Zakładowa informuje, że wszystkie podania, 
(oprócz zasiłków statutowych, które są obligatoryjne), 
będą rozpatrywane przez Komisję Zakładową po 
wcześniejszym wniosku wyżej wymienionego zespołu.  

 
DBAJMY O SWOJE. WIĘCEJ INICJATYWY! 

 
rzez media przewinęła się wypowiedź 
meksykańskiego magnata telekomunikacyjnego, 

jednego z najbogatszych ludzi na świecie Carlosa Slima, 
który oświadczył, że powinniśmy pracować tylko trzy 
dni w tygodniu, a resztę czasu poświęcać na relaks i 
rozrywkę. W zamian za czterodniowy weekend 
dniówka miałaby trwać 11 a nie 8 godzin. Zdaniem 
miliardera trzydniowy tydzień pracy przyczyniłby się 
do lepszej wydajności i poprawy zdrowia 
pracowników. Pewnie większość z was, czyta o 
pomysłach Slima z uśmiechem. Jednak, gdy przyjrzeć 
się biznesowej działalności pana Carlosa, który słynie z 
doskonałego dbania o pracowników, jego deklaracje 
przestają wyglądać jak dowcip. Wielu z was zacznie się 
zastanawiać, o co mi chodzi i jaki cel ma wspominanie o 
takim newsie. No cóż.  
Zacznę od spotkania, które miało miejsce na stołówce 
pracowniczej i przekazaniu przez kierownictwo 
bieżących wiadomość. Wbrew temu, co często robię nie 
będę niczego krytykował. Ba, wręcz przeciwnie. Sadzę, 
że takie spotkania są potrzebnie, i to, co najmniej raz na 
kwartał. Ale, (jednak musi być jakieś, ale), bo przecież 
nie byłbym sobą, aby do czegoś się nie przyczepić.  
To, co dało się zauważyć to, tak zwana bierność. 
Oczywiście zaraz padnie zarzut, a dlaczego 
Przewodniczący Solidarności się nie odezwał.    
Po pierwsze było to spotkanie dla was i o was.  
Po drugie, Solidarność na bieżąco spotyka się z 
kierownictwem i zarządem w celu wyjaśniania 
bieżących spraw i problemów.  
Po trzecie, dbajmy o siebie i wykażmy więcej 
inicjatywy.  
No, to teraz palnął (zapewne wielu czytających tak 
sobie pomyśli), ale się wysilił. Ja jednak wiem swoje. 
Pojawiła się sytuacja, która przy zmianach kadrowych 
dała niepowtarzalną szanse na zadanie nawet 
najdziwniejszych pytań lub zgłoszenia problemów.  
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Ale, zapewne wielu z Was powiedziało sobie, co ja się 
będę wygłupiał, jeszcze palnę jakąś głupotę. Nie jestem 
zwolennikiem polskiego przysłowia „nie ma głupich 
pytań są tylko głupie odpowiedzi”.  Bo z przysłowiami 
tak jest, że tworzyły się w zależnie od okoliczności.  
Jak komuś zarzucą, że szybko je, to Ci odpowie, „Jaki kto 
do jedzenia, taki do roboty". Ale jak się grzebie, 
"Prawdziwi mędrcy przy misce nie prędcy."  
No cóż, nie o to chodzi. Przejaw naszej inicjatywy 
objawia się najczęściej podczas dyskusji na stołówce, 
szatni czy też palarni. Natomiast w relacjach z ludźmi 
boimy się, że wyjdziemy na idiotę i frajera.  
Cóż do tego dodać.  Zagadnienia omawiane na 
spotkaniu z pracownikami, znane były Komisji 
Zakładowej. Nowością było tylko powstanie stanowiska 
Kierownika Produkcji i mianowanie na nie osoby, którą 
„starzy wedlowcy” dobrze znają przynajmniej od 20 lat.  
 
Dbajmy o swoje, więcej inicjatywy – to nie hasło, ale 
motto działania Komisji Zakładowej. Gdy zabraknie 
własnej inwencji, to zabiegi i działania związku, (nawet, 
jeżeli będą bardzo skuteczne), mogą wytworzyć 
atmosferę nieufności i nerwowości. Ze swojej strony 
podejmuję się szeregu działań i interwencji, które w 
większości przypadków mogłyby się zakończyć na 
etapie pracownik – lider – kierownik, bez angażowania 
Solidarności. Jeżeli wasza inicjatywa i wysiłki nie 
przynoszą oczekiwanego efektu, to w takim przypadku 
możliwa i konieczna staje się interwencja związku na 
wyższym szczeblu zarzadzania, aby całą sytuacje 
wyjaśnić.  
Janusz Zabiega (szef szkoleń Komisji Krajowej „S”) 
podczas swoich wykładów i szkoleń powtarza do 
znudzenia słowa, które potwierdzają moje 
spostrzeżenia.  
„Związek zawodowy, to zorganizowani pracownicy. 
 Nie jakaś tam organizacja usługowa, która przyjdzie 
i NAM zrobi dobrze”. 
 
Na koniec chciałbym zaprezentować fraszkę, która nie 
jest może dosłownym podsumowaniem, ale pozwala na 
chwilę przemyśleń i zastanowienia. Być może kilkoro z 
was po jej przeczytaniu, zmusi do niewielkiego 
przejawu inicjatywy. 
 
Jest u nas bardzo przysłowie znane 
Jak to na błędach się uczymy, 
Tyle, że nowe wciąż popełniamy 
I ciągle w starym bagnie tkwimy. 
 
A tyle razy, że nie do pojęcia 
Przysłowie, które brzmi przebrzydle 
Wieńczyło nasze przedsięwzięcia 
O Zabłockiego jakimś mydle. 
 
I taką myśl mam ciągle w głowie: 
Że nim Polaku coś wymyślisz, 
Pomnij na jedno, mądre przysłowie 
Że jak pościelisz, to tak się wyśpisz! 

 
Kto tu zwariował? 

a! Urlop się skończył i koniec laby. Ale czy 
wyobrażacie sobie dzień bez komórki? Albo bez 

komputera? Ja sobie wyobrażałem i obiecywałem, że 
jak pójdę na urlop, nie będę włączał ani jednego, ani 
drugiego. Bez telefonu przeżyłem kilka godzin, z 
komputerem było nieco lepiej.  No, ale teraz zaczęło się. 
Dlaczego, gdy ktoś ma jeden dzień urlopu, mówi, że ma 
wolne, a gdy nie przychodzi do pracy dwa tygodnie, to 
mówi, że ma urlop? Z pozoru głupie pytanie. Jedno, czy 
nawet dwudniowe wolne pozwala na nic nierobienie 
bez wyrzutów sumienia, ale przez dwa tygodnie to nie 
przejdzie. Zauważyłem, że z urlopem wiąże się jakiś 
społeczny przymus. Nie można o tak sobie nic nie robić. 
Zacząłem rozważać, co mi tak naprawdę wolno. Na 
myśl przyszły mi same durne przymusy. Jeden z 
najdurniejszych, to fakt, że mogę posadzić na własnej 
działce drzewo, ale nie mogę go wyciąć bez pozwolenia 
urzędnika. Działka moja, drzewo moje, ale bez zgody 
biurokraty mogę drzewu na pień skoczyć. Dlaczego, gdy 
pseudoeksperci opowiadają, że podniesienie płacy 
minimalnej o parę złotych zrujnuje gospodarkę, 
przyjmuje się ich słowa, jako prawdę objawioną, a gdy 
związkowcy domagają się podniesienia najniższego 
wynagrodzenia, z automatu określa się ich mianem 
oszołomów? Każdy rozsądny człowiek wie przecież, że 
nie da się utrzymać rodziny za 1680 zł brutto i nie da 
się pracować, do późnej starości. A gdy politycy każą 
nam pracować do śmierci, media przedstawiają ich, 
jako odpowiedzialnych mężów stanu? Albo, gdy ktoś 
mówi, że powinniśmy bardziej efektywnie pracować, 
więcej dać z siebie i takie tam duperele, nie podąża za 
tym odpowiednia forma wynagrodzenia?  
Bo chodzi o to, aby…………. jeden pracował za 
czterech, a czterem płacono za jednego.  
Pół biedy, gdy praca stanowi przyjemność. Ale gdy już 
zostałeś do tego zmuszony, wtedy latają w głowie frazy 
żywcem wycięte z czasów PRL – u. Te przymusowe 
czynności to w gruncie rzeczy sama przyjemność w 
porównaniu z przymusem słuchania bredni 
nawiedzonych menagerów, którzy sami w te brednie 
nie wierzą. Czego to się nie robi dla przypodobania się 
szefostwu. Doszedłem do wniosku, że nie będę się 
dołował. Sami rozumiecie, że w tej sytuacji musiałem 
wziąć trzy tygodnie urlopu. Jeden dzień wolnego by nie 
wystarczył. Domyślam się, że ci, którzy już są po 
urlopie, albo przed, albo w ogóle go nie mają, zgrzytają 
teraz zębami ze złości na to moje wydziwianie. Nie 
denerwujcie się. Efektywnie pracować, jest formą 
nieokreślonego wariactwa, a Ja chciałem Was tylko 
pocieszyć. Bo czy nie przyjemniej chodzić do pracy? 
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WYBORY W 
KRAJOWEJ SEKCJI  

 
48 Delegatów reprezentujących 
20 zakładów pracy z całej 
Polski, dokonało wyboru 

nowych władz na kadencję 2014 – 2018. W związku z 
zastrzeżeniami wniesionymi przez Krajową Komisję 
Wyborczą, delegaci spotykali się dwukrotnie. Mimo 
tych problemów udało się po raz kolejny wybrać 
władze Sekcji. Na chwilę obecną to ponad 2800 
członków związku z 20 zakładów pracy.  
Działania, jakimi się zajmuje sekcja to problemy 
związane z tematami takimi jak:  
- ochrona stanowisk pracy w sektorze spożywczym,  
- bezpieczeństwo i higiena pracy, 
- choroby zawodowe   
- osłona socjalna 
- mediacja i rozstrzyganie sporów 
- dialog z pracodawcami i rządem 
- projekty seminaryjne i szkolenia 
- prace w komisjach parlamentarnych 
- opiniowanie projektów rządowych 
- systemy zarzadzania 
- wymiana doświadczeń sektorowych 
Całością prac kieruje Rada Sekcji oraz Prezydium 
Sekcji, wybierane z pośród delegatów z poszczególnych 
organizacji związkowych. W nowej kadencji Rada 
pracować będzie w następującym składzie: 
Przewodniczący - Dariusz Skorek – Lotte Wedel  
Zastępca – Jerzy Dziobek – Lajkonik Snacks 
Zastępca – Waldemar Sobkowicz – S.P.C. Warszawa  
Zastępca – Wiesław Kwiecień – Wawel 
Zastępca – Jacek Rosół – Mondelez Skarbimierz 
Zastępca – Zbigniew Karnaś – Polskie Młyny 
Sekretarz – Danuta Jusińska – Lotte Wedel 
Skarbnik – Grzegorz Szumer – Mars Polska 
Czł. Prezydium – Ryszard Naglak – Mieszko 
Czł. Prezydium – Jacek Wawrzyniak – Mondelez Poznań 
Czł. Rady – Małgorzata Barańska Szumer – Frito Lay 
Czł. Rady – Emilia Kamińska – Lantmannen Unibake 
Czł. Rady – Halina Piela – Cukry Nyskie 
Czł. Rady – Mirosław Nowicki – Lajkonik Snacks 
Czł. Rady – Piotr Stuglik - Skawa 
Czł. Rady – Marek Podlecki – Mondelez Płońsk 
Czł. Rady – Andrzej Paruzel – Mondelez Skarbimierz 
Czł. Rady – Roman Buczyński - Greiner Packaging 
Czł. Rady – Tomasz Jezierny – Mondelez Jankowice 
 

 
Bogdan Szozda z Krajowej Komisji Wyborczej i Przewodniczący  
Sekcji Dariusz Skorek, podczas sprawdzania dokumentacji wyborczej. 

Funkcję kontrolną nad pracami Rady Sekcji przejęła 
Komisja Rewizyjna Krajowej Sekcji w składzie: 
Przewodniczący - Ryszard Madej – Lajkonik Snacks 
Zastępca – Artur Krasiński – Mars 
Członek KRS – Mirosław Konarski – Polskie Młyny 
Członek KRS – Janusz Kudelski – Lotte Wedel 
Członek KRS – Mirosław Lepiarczyk – Mieszko 
Członek KRS – Krzysztof Milewski – Mondelez Płońsk 
 

 
Delegaci WZD Sekcji podczas omawiania uchwał i stanowisk 

 
Krajowa Sekcja, tak jak osiem innych sekcji, 
zrzeszonych jest w Krajowym Sekretariacie Przemysłu 
Spożywczego NSZZ „Solidarność”. W związku z tym 
dokonano wyboru delegatów na Kongres Sekretariatu, 
Delegatami zostali wybrani: 
Dariusz Skorek – Lotte Wedel 
Dorota Łach – Lotte Wedel 
Piotr Stuglik - Skawa 
Jerzy Dziobek – Lajkonik Snacks 
Mirosław Nowicki - Lajkonik Snacks 
Wiesław Kwiecień – Wawel 
Grzegorz Szumer – Mars Polska 
Artur Krasiński – Mars Polska 
Waldemar Sobkowicz – S.P.C. Warszawa 
Tomasz Jezierny – Mondelez Jankowice 
 

 
Przewodniczący Dariusz Skorek, Zastępca Wiesław Kwiecień i Sekretarz 

Danuta Jusińska, opracowują stanowisko dla Komisji Krajowej. 
 
Podczas WZD bardzo dużo dyskutowano nad 
projektem, którym zajmuje się Rada Sekcji dotyczącym 
Polityki Przemysłowej poprzez dialog z Pracodawcami. 
To nowatorski projekt, do którego ustępująca Rada 
zapraszała przedstawicieli pracodawców, 
stowarzyszenia, związki, organizacje oraz 



parlamentarzystów. Opracowane i zdefiniowane 
problemy, które są bolączką pracodawców i 
pracowników, a stanowiące hamulec w rozwoju 
przemysłu, zostały przedstawione Senackiej Komisji 
Rozwoju Rolnictwa i Przetwórstwa. Rada oczekuje 
teraz na spotkania na szczeblu parlamentarnym, aby 
rozwiązania przenieść na konkretne dokumenty. 
 

 
Przewodniczący Sekretariatu Mirosław Nowicki, Andrzej Wrzoszczyk z 

Lajkonika, Jerzy Dziobek z Lajkonika oraz Dariusz Skorek podczas zgłaszania 
kandydatur na Kongres Sekretariatu. 

 
Podczas obrad Delegaci wypracowali stanowisko 
dotyczące zmian finansowania sportu i turystyki oraz 
sposobu jego rozliczeń w zakładowych funduszach 
socjalnych. Stanowisko zostanie przesłane do struktur 
nadrzędnych związku oraz do Ministerstwa Pracy i 
Polityki Społecznej w celu dalszego rozpatrzenia. 
 

 
Zbyszek Karnaś z Polskich Młynów i Waldek Sobkowicz z SPC Warszawa 

 
Po zakończonym WZD odbyło się pierwsze posiedzenie 
nowo wybranej Rady Krajowej Sekcji, podczas którego 
dokonano ukonstytuowania się władz Rady Sekcji. 
Przewodniczący Dariusz Skorek przedstawił 
propozycje stanowisk funkcyjnych oraz osób, które w 
jego widzeniu powinny zając konkretne stanowiska we 
władzach Sekcji. Wszystkie zgłoszone przez 
Przewodniczącego kandydatury w tajnym głosowaniu 
zdobyły akceptację członków Rady. 
Aby przybliżyć Sekcję będziemy w następnych 
numerach prezentować członków oraz organizacje 
tworzące tą strukturę. 
 

”BEZ WZGLĘDU NA 
TO, JAKI 

WYKONUJESZ 
ZAWÓD, JESTEŚ 
CZŁOWIEKIEM” 

 
W dniach 26/27 czerwca 
w Koszelówce koło Płocka 
obradował Kongres 

Wyborczy Krajowego Sekretariatu Przemysłu 
Spożywczego NSZZ Solidarność. Delegaci wybrali nowe 
władze na kadencję 2014/2018. 
Gośćmi Kongresu byli Koledzy Związkowcy PPDiV z 
Chorwacji oraz FGTA-FO z Francji. 
 
Delegaci w swoich wystąpieniach podkreślali 
szczególną wagę, jaką w nowej kadencji należy położyć 
na rozwój związku i obronę praw pracowniczych, aby 
słowa Umiłowanego Jan Pawła II były drogowskazem w 
pracy zawodowej i społecznej: "....Z Bożą pomocą 
pełnijcie dzieło rozpoczęte przed laty..." 
 
Na Przewodniczącego Krajowego Sekretariatu 
Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność” wybrano 
Mirosława Nowickiego – delegata z naszej Sekcji. 
Zastępcą Przewodniczącego i Skarbnikiem, został 
wybrany Dariusz Skorek.      
Oprócz tego z Sekcji Przemysłu Cukierniczego, 
Młynarskiego i Piekarniczego na Sekretarza 
Sekretariatu wybrano Grzegorza Szumera, natomiast 
do Komisji Rewizyjnej Sekretariatu – Dorotę Łach 
 
Krajowy Sekretariat Przemysłu Spożywczego, to 
obecnie 18 tyś. członków NSZZ „Solidarność” 
skupionych w 9 Krajowych Sekcjach: 
- Przemysłu Cukierniczego, Młynarskiego i Piekarniczego 
- Przemysłu Tytoniowego 
- Przemysłu Mleczarskiego i Spirytusowego.  
- Gier Losowych 
- Hotelarstwa i Gastronomii 
- Przemysłu Cukrowniczego 
- Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego 
- Przemysłu Mięsnego i Drobiarskiego 
- Przemysłu Piwowarskiego 
 
Sekretariat Przemysłu Spożywczego stara się rozwijać 
współpracę międzynarodową, której podstawą jest 
dialog społeczny, podejmowany na rzecz członków 
związku. W ramach tych działań, Sekretariat jest 
afiliantem organizacji takich jak: 

 
EFFAT - EUROPEJSKA FEDERACJA 
ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRZEMYSŁU 
SPOŻYWCZEGO, ROLNICTWA I TURYSTYKI  
 
 
IUF - MIĘDZYNARODOWA UNIA 
PRACOWNIKÓW PRZEMYSŁU 
SPOŻYWCZEGO I GAŁĘZI POKREWNYCH 


