
 

 

Gnuśność poniewiera tysiące ludzi,  
praca nie zabija nikogo.  
                                 Józef Ignacy Kraszewski 

 
Konkurs z okazji 35 lat NSZZ „Solidarność” 

Jak w każdym z numerów, 
będziemy przypominać o 
konkursie na prace związane z 
XXXV rocznicą naszej organizacji 
zakładowej NSZZ „Solidarność”, 
która powstała 15 X 1980 roku. 
Prace możecie zgłaszać do końca 
maja. Od tego momentu do 

połowy czerwca wszyscy chętni będą mogli oddać 
swój głos na wybraną pracę, które będą 
prezentowane w naszym biuletynie zakładowym.  
 

NAGRODY 
I miejsce – 300 zł 
II miejsce – 200 zł 
III miejsce – 100 zł 
Nagroda specjalna – 100 zł (wybrana praca przez 
Komisję Zakładową i Komisję Rewizyjną) 
Z pośród głosujących, wylosowanych zostanie 5 osób, 
dla których przewidujemy nagrodę po 50 złotych. 
 

 

 
Zakończyły się prace nad preliminarzem funduszu 
świadczeń socjalnych na 2015 rok. Jak zwykle pojawia 
się wiele pytań, czy będą paczki i talony na święta, 
czy będzie pod gruszą? Nie będziemy rozpisywać się 
szczegółowo o preliminarzu, wiecie gdzie znajdują się 
pokoje związkowe i tam członkom związku udzielimy 
szczegółowej informacji na temat rocznego planu 
socjalnego. Komisja Socjalna składająca się z 
przedstawicieli pracodawcy i związków zawodowych 
starała się utrzymać wszystkie zeszłoroczne 
rozwiązania, a nawet znaleźć w preliminarzu 
stosowne środki na bal karnawałowy. Wszystko 
będzie przeznaczone na konkretne cele zgodnie z 
preliminarzem, regulaminem i ustawą o funduszu 
świadczeń socjalnych.  Odbywające się cykliczne 
spotkania Komisji Socjalnej mają na celu rozwiązać 
bieżące problemy pracowników, czy to w kwestii 
pożyczek, czy też zapomóg socjalnych. Na terenie 
zakładu pojawiły się już ogłoszenia o organizowanej 
wycieczce krajoznawczej, na którą fundusz socjalny 
przeznaczył stosowne dofinasowanie, uzależnione od 
indywidualnego wynagrodzenia pracownika. W 
preliminarzu została zagwarantowana kwota na 
drugą wycieczkę, aby jak największa grupa 
pracowników mogła skorzystać z tej formy rekreacji. 
Na wszelkie pytania członków związku, związane z 
podziałem funduszu socjalnego odpowiedzą wam 
Wasi przedstawiciele: Ela Dębska, Dorota Łach i 
Agnieszka Gronecka. 



 
XIX Międzynarodowa Spartakiada 

Przemysłu Spożywczego 
Wielkimi krokami zbliża się 19 Spartakiada Przemysłu 
Spożywczego NSZZ „Solidarność”. Tym razem 
odbędzie się w dniach 4-7 czerwiec w miejscowości 
Miętne koło Garwolina. Jak co roku, od wielu lat nie 
powinno w niej zabraknąć reprezentantów z naszej 
firmy. W tym roku została zgłoszona 30 osobowa 
drużyna reprezentująca nasz zakład w następujących 
konkurencjach: 
- przeciąganie liny kobiet (3 kobiety) 
- przeciąganie liny mężczyzn (5 mężczyzn) 
- siatkówka kobiet (4 kobiety) 
- siatkówka mężczyzn (6 mężczyzn) 
- karabinek sportowy (1 kobieta +1 mężczyzna) 
- sztafeta towarzyska (2 kobiety + 2 mężczyzn) 
- tenis stołowy kobiet (2 panie) 
- tenis stołowy mężczyzn (2 panów) 
- bieg przełajowy 1000 metrów dla kobiet i mężczyzn 
- ciężarek kobiet 5kg (2 panie) 
- ciężarek mężczyzn 10kg (2 mężczyzn) 
- rzut do kosza (1 kobieta + 2 mężczyzn) 
- rzut lotką (2 kobiety + 1 mężczyzna) 
Nie ma sensu reklamować Spartakiady, przecież od 
15 lat jesteśmy stałym uczestnikiem tej imprezy 
sportowej, która integruje pracowników 
zatrudnionych w przemyśle spożywczym.  W tym 
roku zgodnie z planami organizatorów uczestniczyć 
mają oprócz corocznie obecnej drużyny z Chorwacji, 
także reprezentanci ze Słowacji, Francji oraz Ukrainy.  
Koszt spartakiady po dofinasowaniu z zakładowego 
funduszu świadczeń socjalnych, wynosić będzie 80 zł 
od uczestnika (bez kosztów dojazdu). W związku z 
niedużą odległością miejsca spartakiady od 
Warszawy, Komisja Zakładowa rozważa w dalszym 
ciągu sprawę sposobu transportu uczestników na 
imprezę. Być może zasadnym byłoby wykorzystanie 
samochodów osobowych osób, które uczestniczyć 
będą w tej imprezie, co niewiele podniesie koszty 
uczestnictwa, porównując to do kosztów wynajmu 
autokaru. Zapisy i wpłaty na Spartakiadę prowadzone 
będą w pokoju NSZZ „Solidarność” u 
Przewodniczącego K.Z. Dariusza Skorka. Wszyscy 
chętni proszeni są o określenie dyscypliny, w której 
zamierzają brać czynny udział podczas wyjazdu.   

 
 

 „Bo to co nas podnieca, to się nazywa kasa….” 
śpiewa Maryla. Dlaczego o tego takiego cytatu 
rozpocząłem? A to, z bardzo prostej przyczyny. 
Ponieważ drodzy związkowcy, trwają rozmowy na 
temat wzrostu wynagrodzenia w 2015 roku. Jak 
wszyscy już wiemy, w najbliższym okresie 
planowanych jest szereg inwestycji, a dodatkowo 
zakład przejdzie proces modernizacji. Mimo tych 
zapowiedzi, podjęta została decyzja, aby w budżecie 
wygospodarować środki na wzrost wynagrodzenia. 
Oczywiście każdy wzrost uzależniony jest od wielu 
czynników, oraz rozmów przedstawicieli pracodawcy 
ze związkami zawodowymi. Za każdym razem 
staramy się, aby poziom wzrostu, odpowiadał 
bieżącej sytuacji gospodarczej, potrzebom 
pracowników oraz był na tyle wyważony, aby nie 
zachwiać ekonomią firmy.  Wiadomym jest, że to 
członkowie związku są jedynymi zainteresowanymi, 
aby strony porozumiały się w tej sprawie, do nich 
także należeć będzie ocena negocjacji płacowych. 
Reszta pracowników musi z pokorą przyjąć 
rozwiązania, które razem z pracodawcą 
wypracowaliśmy, bez kontestowania podjętych 
decyzji.   Zdajemy sobie sprawę, że jaki by poziom nie 
został osiągnięty, nie zadowoli on wszystkich, łącznie 
z nami, bezpośrednio uczestniczącymi w rozmowach. 
Na chwilę obecną negocjacje jeszcze trwają, a o 
końcowym efekcie zostaniecie powiadomieni, po 
osiągnieciu porozumienia w tej kwestii.  
 
W dniu 19 lutego, odbyło się spotkanie związku 
Solidarność z kierownictwem logistyki, dur i 
produkcji, które miało na celu omówienie szeregu 
niepokojących tematów, które członkowie związku 
przekazali Komisji Zakładowej. Na pierwszy ogień 
trafiła sprawa rotacji pracowników APT i ich 
dostępności w procesie produkcyjnym. Dodatkowo 
przekazane zostały spostrzeżenia dotyczące 
przydatności niektórych pracowników agencji, 
trafiających na linie produkcyjne. Pomimo tego, że to 
gorzkie słowa i każdy chce pracować, musimy 
pamiętać o tym, że za te osoby ktoś musi wykonać 
powierzone zadanie.  Wiąże się to z większą ilością 
obowiązków spadających na was.  Jestem wdzięczny 
za to, że chcecie na ten temat rozmawiać z 
przedstawicielami Komisji Zakładowej i przekazać 



szereg wątpliwości. Solidarność nie wstydzi się 
przekazać dalej ten temat, szczególnie, że coraz 
częściej, (jako stali pracownicy), zgłaszacie problem 
traktowania was, jako „zapchaj dziury”. Szczególnie 
odczuwacie dyskomfort, kiedy przełożeni większe 
zaufania pokładają w przypadkowe osoby (a może nie 
do końca?), niż w pracowników z wieloletnim stażem 
i przywiązaniem do firmy. Doszła do tego informacja 
o poczuciu dyskryminacji, która związana jest 
bezpośrednio z roczną oceną. Ta mało obiektywna 
ocena, stawia Was w mało uprzywilejowanej pozycji 
w stosunku do pracowników agencyjnych. Pogłębiło 
się to szczególnie w ostatnim okresie, kiedy ciężar 
pracy i odpowiedzialność, spadają bezpośrednio na 
naszych pracowników. Następnym omawianym 
tematem była sprawa planowania produkcji, co 
pośrednio zazębiło się z tematem pracowników ATP. 
Mimo, że polepszyła się sprawa długoterminowego 
planowania i ciągłości pracy poszczególnych linii 
produkcyjnych, jednak nie przełożyło się to, na jakość 
planowania bezpośredniego. O tym będziemy 
rozmawiać na następnych spotkaniach. Poważnym 
problemem, który chcieliście, aby został poruszony, 
była kwestia pogarszającej się dostępności do służb 
technicznych.  Czy przyczyniły się do tego ostatnie 
zmiany organizacyjne w dziale technicznym? Czy 
może, niewystarczająca liczba pracowników 
technicznych zaangażowanych bezpośrednio w 
prewencję na działach?  Nasze spostrzeżenia zostały 
przekazane kierownictwu, natomiast będziemy dalej 
analizować całą sytuację, aby pomóc w optymalnym 
serwisie dla działów produkcyjnych. Ostatnim 
tematem, który pojawił się podczas spotkania była 
sprawa sposobu zarzadzania zespołami. Niestety z 
powodu braku czasu, nie został on do końca 
omówiony. Mimo tego Komisja Zakładowa 
Solidarność starała się zwrócić uwagę na delikatne 
kwestie związane z równowaga i priorytetem 
powierzanych zadań. Wbrew krążącej opinii o 
Solidarności, poruszany temat nie miał na celu 
„dokopanie” liderom lub kierownikom, lecz dotyczyły 
bardzo cienkiej granicy pomiędzy odpowiedzialnością 
za pracowników oraz wykonywaną produkcją. 
Chcemy tylko zaakcentować pewne zagadnienia, 
które zgłosili pracownicy. Jedną z nich jest sprawa 
wykonywania powierzonych zadań lub przejścia na 
inny dział i stanowisko. Jakże często odbywa się to 
pod presją, aby nie narazić się na negatywny odbiór 
ze strony przełożonego, co w konsekwencji rzutować 
może na ocenę pracownika.  Na te fakty zwróciliśmy 
uwagę podczas spotkania, nie zamykając całego 
tematu, który będzie kontynuowany podczas 
najbliższych spotkań z kierownictwem.    

 

 Witajcie kochani! 
Czy znacie Tosię i Pana Kudełko? Nie, to pora poznać, 
szczególnie ci, którzy posiadaj dzieci w wieku 
szkolnym.   Joanna Kluzik-Rostkowska zaproponowała 
inicjatywę „Wybierzmy wspólnie lektury 
najmłodszym uczniom”, jako „ściągawką” dla 
samorządów planujących zakupy do szkolnych 
bibliotek. Jeśli chcecie się coś więcej dowiedzieć o 
wspomnianej publikacji to nie szukajcie jej w 
księgarniach, tylko w sklepach dla osób pozostających 
na diecie wege. Dlaczego to proponuje się omawiać 
na języku polskim? Tego nie wiem, lecz warto zapytać 
tych, którzy postanowili wydać 180 mln publicznych 
pieniędzy na zakup takich książek do bibliotek.  
 

Utarło się powiedzenie, że Polska to obraz nędzy i 
rozpaczy. Coś w tym jest, natomiast, gdy słucha się 
kandydatów na urząd Prezydenta R.P. to wielu z nich 
zalicza nasz kraj do najbogatszych i najbardziej 
wpływowych na świecie. Problemem takiego 
wizerunku są fakty, które burzą ten idealny obraz. 
Ponad 80% tegorocznych maturzystów chce wyjechać 
z tego rozwijającego się kraju. Jak tak dalej pójdzie to 
okaże się, że 80% emerytów będzie chciała wyjechać 
ze względu na stan służby zdrowia.  
 

Trzepnęło mnie jak prądem ostatnie oświadczenie 
Platformy Obywatelskiej w sprawie kwoty wolnej od 
podatku: „…..zwiększenie kwoty wolnej od podatku 
redukuje wysokość podatku dla wszystkich – w tym 
dla najbogatszych. Nie jest to zmiana odczuwalna 
dla osób gorzej sytuowanych. Skuteczniejszym 
sposobem ich wsparcia jest mechanizm tax credit 
dla rodzin z dziećmi o niższych dochodach. (...) 
Zwiększenie kwoty wolnej od podatku nie tylko nie 
poprawiłoby, zatem sytuacji obywateli w 
najtrudniejszej kondycji finansowej i społecznej, ale 
nawet by ją pogorszyło”.  
No cóż, nie jestem ekonomistą a zawiłe tajniki tej 
sztuki są mi w większości przypadków obce. Można 
mnie nienawidzić za pewne słowa, oraz za to, że 
nieładnie jest obrażać inteligencję tych, którzy 
popierają jedyną i słuszną Polityczną Opcję. Jednak 
bez żadnej złośliwości z mojej strony zapytam, czy po 
takim oświadczeniu, chyba powinno się jakieś 
zdolności umysłowe posiadać?  
Do następnego numeru Kochani!                            D.S:) 



 

JAWNA INWIGILACJA 
Globalny wzrost bezrobocia powoduje, że 
poszanowanie praw pracowniczych na świecie jest 
poważnie zagrożone. Problem ten dotyczy nie tylko 
państw ubogich, o niestabilnej gospodarce, ale i 
potentatów. Przykładem mogą być amerykańscy 
pracodawcy, którzy wykorzystując rosnące 
bezrobocie wprowadzają ostrzejsze metody 
kontrolowania pracowników. Powszechną praktyką 
staje się instalowanie kamer w biurach śledzących 
każdy krok personelu oraz „centralny szpieg 
komputerowy”, który wykrywa wszystkie operacje i 
pliki na komputerach pracowników (także te usunięte 
z komputera!). Rygor posuwa się do tego stopnia, że 
za korzystanie z poczty elektronicznej lub Internetu 
do celów prywatnych można stracić pracę. Wielkie 
koncerny w USA dodatkowo zaczynają zatrudniać 
specjalnych agentów, których zadaniem jest 
obserwowanie pracowników i ich pracy (kamery już 
nie wystarczają?!). Zabrania się przynoszenia do biura 
prywatnych dokumentów, gazet i książek. A wszystko 
to dla podniesienia morale i wydajności pracy. Nie 
jest to obca praktyka i dla Europy, ba, w dużych 
firmach w naszym kraju takie metody stosowane są 
od kilku lat. Psychologowie alarmują, że skutek może 
być wręcz odwrotny, a tak drakońskie metody 
kontrolowania, oprócz nerwicy i depresji, nie 
przynoszą żadnych efektów. Szklane boksy, 
monitoring, rejestrowanie wybieranych numerów 
telefonicznych – to wszystko znamy już z własnego 
podwórka. Niektórzy pokornie godzą się na taką 
super-kontrolę, inni oburzają, a jeszcze inni głośno 
protestują szukając ratunku w paragrafach. Chociaż 
pole manewru ma tu pracownik niewielkie, to jednak 
prawo polskie nie pozostaje przecież zupełnie 
obojętne na tak jawną inwigilację. Pracodawca 
oczywiście ma prawo kontrolowania czasu pracy 
pracowników i wykonywania obowiązków 
służbowych, lecz posuwanie się do rejestrowania 
rozmów telefonicznych i przeglądania poczty 
pracownika to już ingerencja w jego sferę intymności 
i prywatności, która jest zabroniona. Wszak wolność, 
wizerunek, ochrona tajemnicy, korespondencji czy 
komunikowania gwarantuje nam konstytucja.   

Dodatkowo kodeks pracy obliguje pracodawców do 
poszanowania godności i dóbr osobistych 
pracownika. W przypadku naruszenia tych dóbr, 
pracownik ma prawo do roszczeń na drodze procesu 
cywilnego. Natomiast za naruszenie tajemnicy 
komunikowania się ingerujące w sferę prywatności 
pracownika grozi odpowiedzialność karna; tak samo 
za złośliwe lub uporczywe naruszanie praw 
pracownika. Tych kilka paragrafów, choć to tylko 
„teoria”, pozwala mieć nadzieję, że bezkarność 
pracodawców w zakresie inwigilowania personelu 
jest ograniczona, a polski pracownik ma szanse 
zachować godność i nie czuć się całkowicie 
bezbronnym. Dają też pole działania związkom 
zawodowym, które (mając za sobą przepisy kodeksu 
pracy) w razie wystąpienia przypadków zbyt 
drastycznych metod kontroli mogą podjąć się 
interwencji u pracodawcy. 

MZOZ NSZZ "S" Philip Morris Polska 
 

 
APEL SOLIDARNOŚCI 

Jako organizacja zakładowa nr 311 NSZZ 
„Solidarność” w Lotte Wedel Sp. z o.o. wraz z innymi 
organizacjami NSZZ „Solidarność” w Polsce, 
wystosowaliśmy pismo do Pana Władysława Kosiniak 
– Kamysza, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, z 
wiadomością do Pani Ewa Kopacz Premiera Rządu 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz EFFAT (Europejska 
Federacja Związków Zawodowych Przemysłu 
Spożywczego, Rolnictwa i Turystyki), aby zwrócić 
uwagę na próby ingerowania w istnienie prawa do 
strajku na forum europejskim. W ostatnim czasie 
pojawiła się grupa pracodawców w MOP 
(Międzynarodowa Organizacja Pracy), która stwarza 
zagrożenie dla dialogu między przedstawicielami 
pracodawców i związków zawodowych oraz podważa 
prawo do strajku, zawarte w 87 Konwencji MOP z 
1927r. Utworzone w 1919 MOP i jego 
funkcjonowanie przez lata zapewniał ludziom 
międzynarodowe ramy prawne i alternatywę dla 
otwartego konfliktu między pracownikami a 
pracodawcami.  
Pełną treść wystosowanego pisma oraz apel do Rządu 
Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie podjęcia działań, 
w tak ważnym dla obywateli temacie, zamieściliśmy 
na naszej tablicy związkowej.  


