
 
 

 

 
Witam wszystkich serdecznie  w pierwszym 
numerze „INFOSA”, czyli Gazetki KZ nr 311 
NSZZ „Solidarność” Cadbury Wedel Sp. z o.o.        
Nazywam się Dariusz Skorek i będę 
odpowiedzialny za redagowanie pisma , które 
w założeniach ma być częścią działalności 
K.Z.   Razem ze mną opracowywać i 
przygotowywać pismo będą Agnieszka 
Konopka , Jerzy Wenelczyk , oraz  
Dariusz Kryska.   
Pierwszy numer ma za zadanie zapoznać 
Państwa ze strukturą i działalnością K.Z. , 
oraz przekazaniu informacji związanych z 
życiem związkowym. Apeluję do wszystkich 
chętnych aby pomogli w redagowaniu gazetki 
,  poprzez informacje , listy , oraz gotowe 
materiały które można wykorzystać w 
następnych numerach.   Mam nadzieje że 
niektóre kolumny znajdą państwa uznanie i 
na stałe zagoszczą w Infosie.   Z przyczyn 
finansowych gazetka będzie w oprawie czarno 
białej , rozprowadzana w niewielkich 
nakładach wśród Członków „S” na każdym 
dziale produkcyjnym , z prośbą o 
przekazywanie  innym. Egzemplarz naszego 
pisma umiejscowiony zostanie także w 
gablocie związkowej ( wydanie kolorowe) co 
powinno ułatwić zapoznanie się z jego treścią.                                                                
Życzę wszystkim aby nasze pismo trafiło w 
gust i oczekiwania wszystkich członków „S”. 
Przepraszam za potknięcia i niedociągnięcia 
wynikłe z redagowania pisma , postaram się 
aby w przyszłości było ich mniej. 
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Sekretar iat  Przemysłu Spożywczego NSZZ 
„Solidarność” organizuje VI Międzynarodową 
Spartakiadę Przemysłu Spożywczego NSZZ 
„Solidarność”.  Impreza odbędzie s ię w dniach 
24/26 maja 2002 roku w miejscowości 
Miałkówek nad jeziorem Lucień k/Gostynina.  
Uczestnicy mogą star tować w następujących 

konkurencjach:  
  piłka nożna mężczyzn /drużyny 6 

osobowe/  
  piłka siatkowa mężczyzn /drużyny 6 

osobowe/  
  piłka siatkowa kobiet  /drużyny 4 

osobowe/  
  rzut lotką /drużyna 3 osobowa w tym 2 

kobiety/  
  przeciąganie l iny /drużyna 5 osobowa/  
  trójbój sprawnościowy kobiet  /drużyna 

3 osobowa/  
  wędkarstwo /drużyny 3 osobowe/  

Koszt zakwaterowania wynosi około 150 zł.  
za  cały pobyt.  

 
Komisja Zakładowa nr 311 , oraz Sekcja Krajowa 

Przemysłu Cukierniczego NSZZ „Solidarność” 
zamierzają czynnie włączyć się w powyższą imprezę. 
Zapraszamy wszystkich chętnych o zgłaszanie się do 

pokoju „S”, lub inną formę potwierdzenia uczestnictwa 
w spartakiadzie do dnia 15.04 02r. 

 
 
 
 
 
Kończy się kalendarz wyborczy na szczeblu 
Komisji Zakładowych.      K.Z.311 zgodnie z  
Ordynacją Wyborczą NSZZ „Solidarność” 
przeprowadziła wybory w kołach związkowych, 
na których zostali wybrani Przewodniczący 
Wydziałowi , oraz Delegaci na Z.Z.D.  NSZZ  
„ Solidarność” Cadbury Wedel Sp z o.o. 
 
Dnia 14.03.2002 r odbyło się Z.Z.D. NSZZ 
„Solidarność” Cadbury Wedel . Uczestniczyło 
sześćdziesięciu Delegatów z dziesięciu okręgów 
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wyborczych . Na początku ustalono porządek 
zebrania i wybrano Przewodniczącego ZZD 
którym został Konstanty Mika. Dokonano 
wyboru Protokolantów i Komisji Skrutacyjnej. 
Przewodniczący KZ  Andrzej Kamiński , oraz 
Przewodnicząca KR Małgorzata Latoszek zdali 
sprawozdanie z działalności Komisji . Po krótkiej 
dyskusji , nad sprawozdaniami przekazanymi 
przez Przewodniczących , zostało udzielone 
absolutorium ustępującej Komisji Zakładowej.  
Ustalono liczebność nowo powołanych komisji , 
oraz liczbę tur glosowania. 
Z.Z.D NSZZ „Solidarność” w wyniku 
dokonanych wyborów wyłoniło 
Przewodniczącego , Komisję Zakładową  
i Rewizyjną  oraz wybrało Delegatów do 
reprezentowania nas w strukturach regionalnych i 
branżowych. 
Po ośmiu godzinach obrad ZZD NSZZ 
„Solidarność”  podjęło uchwały , stanowiska i 
wnioski i zakończyło obrady. 
  
 
 
 
 
 
 
PRZEWODNICZĄCY   -           ANDRZEJ KAMIŃSKI  
V - PRZEWODNICZĄCY  -      ELŻBIETA DĘBSKA 
SEKRETARZ  -                          DARIUSZ SKOREK 
SKARBNIK –                             JOLANTA GĘSICKA 
CZŁONEK PREZYDIUM -        MAREK WYTRYKOWSKI 
CZŁONEK PREZYDIUM –       KONSTANTY MIKA 
CZŁONEK KOMISJI -               MAŁGORZATA LATOSZEK 
                                                     TERESA MĄKA 
                                                     IZABELA DOLATA 
                                                     EWA KAPCIAK 
                                                     AGNIESZKA KONOPKA 
                                                     MAŁGORZATA PODSIADŁA 
                                                     DARIUSZ KRYSKA  
                                                     JOLANTA KRZEMIONKA 
                                                     JERZY WENELCZYK 
                                                     SŁAWOMIR ORŁOWSKI 
                                                     GRZEGORZ DEMUS 
                                                     MIROSŁAW MAZURKIEWICZ 
                                                     SYLWESTER WYTRYKUS 
                                                     WITOLD PODSIADŁY 
                                                     KRZYSZTOF SŁUPEK 
 
 
 
 
PRZEWODNICZĄCY  -             JERZY NIEGOWSKI  
CZŁONEK PREZYDIUM          DANUTA JUSIŃSKA 
CZŁONEK PREZYDIUM          JANINA ZIELIŃSKA 
                                                     DARIUSZ SOCHA 
                                                     MAREK BORUCZ 
                                                     JACEK OWCZAREK 
                                                     ZENON KSIĄŻEK 
 
 
 

 
 
 
Ułatwieniem dla działalności Komisji Zakładowej 
ma być działalność Komisji Problemowych , 
powołanych z Członków K.Z.    
Komisja Socjalna:       Jolanta Krzemionka 
                                    Elżbieta Dębska 
                                    Konstanty Mika 
                                    Teresa Mąka 
                                    Izabela Dolata 
 
Komisja B.H.P.           Ewa Kapciak 
                                    Jolanta Krzemionka 
                                    Grzegorz Demus 
Komisja Promocji  Związku i Pozyskiwania 
Członków: 
                                   Agnieszka Konopka 
                                   Dariusz Skorek 
                                   Jerzy Wenelczyk 
                                   Dariusz Kryska 
 
 
 
 
 
Dzięki zaangażowaniu paru zapaleńców , w 1998 
powstała struktura  która scaliła związkowców w 
zakładach cukierniczych. Sekcja Krajowa Przemysłu 
Cukierniczego NSZZ „Solidarność” bo pod taką 
nazwą została zarejestrowana , została częścią 
struktury krajowej , czyli Sekretariatu Przemysłu 
Spożywczego Komisji Krajowej. Oto nazwy zakładów  
których organizacje związkowe są w obecnej chwili  
członkami Sekcji. 
Cadbury Wedel Sp. z o.o  ,  Lajkonik Snack S.A., 
Nestle Polska S.A ., Stollwerck Polska ,  
PWC Odra Sp z o.o.Leaf Poland Sp. z o.o. ,  
ZPC Wawel S.A. , ZPC Skawa S.A. ,  
LU Polska (Delicja) PPC Gryf S.A. , Fazer Sp. z o.o. , 
Frito – Lay 
W grupie wymienionych zakładów zabrakło trzech 
które z różnych powodów wystąpiły z Sekcji, Zakład 
Hanka , Liwocz i Pomorzanka .zostały zlikwidowane. 
Pierwszym Przewodniczącym Rady Sekcji został  
Andrzej Kamiński , Sekretarzem Marek Wytrykowski 
, a Wice Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej 
Dariusz Skorek. Jak widać nasza organizacja była 
mocno reprezentowana w branży.  Na ZZD Cadbury 
Wedel Sp z o.o. zostało wybranych siedmiu nowych 
Delegatów na Walne Zebranie Delegatów Sekcji: 
Izabela Dolata, Jolanta Krzemionka, Teresa Mąka, 
Elżbieta Dębska , Andrzej Kamiński,  
Marek Wytrykowski, Dariusz Skorek  
W dniach 26-27.04.2002 odbędzie się Walne Sekcji na 
którym zostanie wybrana nowa Rada Sekcji Krajowej 
Przemysłu Cukierniczego NSZZ „Solidarność” 
 



 
 
 

 
Aby poznać zasady na których opiera się 
działalność związkowca , potrzebna jest 
znajomość wszelkiego rodzaju przepisów 
i dokumentów.  Zaczynam od 
zaprezentowania   Statutu NSZZ 
„Solidarność”, aby każdy zrozumiał na 
jakich zasadach działa „S” i jakie są jej 
założenia. 
 

STATUT NSZZ „SOLIDARNOŚĆ ” 
 

Rozdział I 
Nazwa , teren działania i siedziba 

 
Paragraf 1 

Niezależny , Samorządny , Związek Zawodowy 
„Solidarność” , zwany dalej Związkiem , powołany w 
wyniku protestu robotniczego i utworzony na 
podstawie porozumienia z dnia 31.08.1980 r w 
Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem 
Strajkowym , a Komisją Rządową , opierając swoje 
działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej 
nauki społecznej , prowadzi działalność w zakresie 
obrony interesów pracowniczych oraz realizacji ich 
potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych. 

Paragraf 2 
Terenem działania Związku jest obszar 
Rzeczypospolitej Polskiej. Związek może prowadzić 
działalność w zagranicznych jednostkach zakładów 
pracy. 

Paragraf 3 
1. Siedzibą władz krajowych jest Gdańsk 
2. Nazwa i znak graficzny „Solidarność” 

stanowią wyłączną własność Związku i 
podlegają ochronie prawnej. 

 
 
 

 

19 marca 2002 r. w Gdańsku odbyło się posiedzenie 
prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność". 

Prezydium KK omówiło rządowe propozycje 
dotyczące zmian w Kodeksie pracy, zapoznało się z 
efektami ostatniego posiedzenia prezydium Komisji 
Trójstronnej i rozważało możliwy przebieg akcji 
informacyjnej, lobbingowej i protestacyjnej, 
związanych z obroną najważniejszych dla 
pracowników zapisów Kodeksu pracy. 

Prezydium negatywnie zaopiniowało projekt ustawy o 
ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy 
pracy i chorób zawodowych, bowiem w znaczny 
sposób ogranicza on uprawnienia pracownicze i 
wysokość świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i 
chorób zawodowych oraz wypadków w drodze do i z 
pracy. Również negatywnie zaopiniowano projekt 
ustawy o zaopatrzeniu osób, które uległy wypadkom 
w szczególnych okolicznościach oraz członków ich 
rodzin. Podobnie jak projekt poprzedni, ten również 
zawiera unormowania mniej korzystne od 
obowiązujących obecnie.   

Informacje ze strony: www.solidarnosc.org.pl 

 
 

 
Pragnę przypomnieć wszystkim pracownikom o 
działającej w Spółce  Społecznej Inspekcji Pracy.  
Wybrani przez was Inspektorzy mają za zadanie 
czuwać nad bezpieczeństwem i przestrzeganiem 
przepisów prawa pracy . 
W wyniku wyborów zostali powołani następujący  
Wydziałowi Społeczni Inspektorzy Pracy: 
-Marek Stabiński – Czekolada.Twarda ,C-600 
-Marek Borucz – Dział Głównego Inżyniera. 
-Robert Tymiński- Magazyny  
-Wiesława Szczęsna – Torty ,Figurki Rarytasy 
-Marianna Dławichowska- Pracownicy Umysłowi 
-Dariusz Socha- Linia Włoska , Silosy 
-Jolanta Krzemionka – Wyr. Oblewane, Batony 
                                       Ptasie Mleczko 
Funkcję Zakladowego Społecznego Inspektora 
Pracy  pełni   -  Marek Stabiński 
 
Jednym z zadań  Komisji Zakładowej jest 
wspieranie i współpraca ze Społeczną Inspekcją 
Pracy . Członkowie Komisji Problemowej B.H.P. 
będą uczestniczyć w pracach Zespołu który 
dokonuje przeglądu warunków pracy jaki 
systematycznie przeprowadzany jest w zakładzie 
warszawskim i wrocławskim.       Działalność 
Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy 
obejmuje swoim zasięgiem obydwa zakłady  
Spółki i te same umocowania prawne posiada 
Komisja Zakładowa , dlatego Członek Komisji 
Problemowej B.H.P. ma za zadanie uczestniczy w 
działaniach związanych z odziałem wrocławskim. 
 
 
 

Chcesz mieć wroga, zrób komuś przysługę  
                                               Z praw Murphy'ego 
 



 
 
 
Czy pamiętacie Państwo wydawnictwa 
podziemne , znaczki , banknoty itp. 
Wszystkie te niesamowite rzeczy wpisały się na 
trwałe w historię Polski , oraz ruchu 
związkowego. Z tamtego okresu zostały 
wspomnienia i przechowywane pamiątki. Pragnę 
przypomnieć niektóre z nich.     Cdn...... 
 
100 złotych na pomoc dla represjonowanych i 
rozwój wydawnictw niezależnych                                                                       
 

 
 
100 złotych z Lechem Wałęsą 
 

 
 

KALENDARIUM 

 

1980 rok 

1 VII - w odpowiedzi na podwyżkę cen mięsa i 
wędlin w zakładach Ursusa, Sanoka i Tarnowa 
wybuchły strajki. 

8 VII - początek strajku w WSK Świdnik. W 
następnych dniach do strajku przyłączają się inne 
zakłady pracy, m.in. Fabryka Maszyn Rolniczych 
Agromet w Lublinie, Lubelskie Zakłady Naprawy 
Samochodów, Fabryka Samochodów Ciężarowych w 
Lublinie, Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego, 
Lokomotywownia PKP w Lublinie. 25 lipca wygasają 
ostatnie strajki. Strajkujący wywalczają podwyżki. 

 

4 VIII - początek strajku w Stoczni Gdańskiej im. 
Lenina. Komitet strajkowy zażądał przywrócenia do 
pracy Anny Walentynowiczi Lecha Wałęsy, 
wzniesienia pomnika Ofiar Grudnia 1970, gwarancji 
nierepresjonowania strajkujących, podwyżek płac o 
2 tys. zł oraz zasiłków rodzinnych jak w MO. 

21 VIII - do Gdańska przybyła Komisja Rządowa z 
M. Jagielskim, a do Szczecina z K. Barcikowskim. 
Strajki rozszerzyły się na cały kraj - wszędzie pod 
hasłem poparcia 21 gdańskich postulatów. 

30 VIII - podpisanie porozumienia w Szczecinie. 

31 VIII - podpisanie porozumienia w Gdańsku. Rząd 
PRL uznał prawo do niezależnych i samorządnych 
związków zawodowych i do strajku. 

1 IX - Międzyzakładowy Komitet Strajkowy 
przekształca się w Międzyzakładowy Komitet 
Założycielski nowych związków zawodowych. 

17 IX - w Gdańsku powstał ogólnopolski Niezależny 
Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" z 
Krajową Komisją Porozumiewawczą pod 
przewodnictwem Lecha Wałęsy. Nazwę 
zaproponował Karol Modzelewski. 

22 IX - uchwalony został tekst statutu Związku. 

Cdn...... 
 
 
Kończąc pierwsze wydanie Gazetki INFOS 
jeszcze raz proszę o wszelkie uwagi i propozycję 
co do treści następnych numerów pisma. 
Chciałbym bardzo aby pismo stało się źródłem 
informacji i rozrywki. 

                       Z góry serdecznie dziękuję.  
                                                   Dariusz Skorek 
 

 

Radosnych Świąt Zmartwychwstania 
Pańskiego , oraz wielu wspaniałych 
przeżyć w gronie rodzinnym wszystkim 
pracownikom Cadbury Wedel Sp.z o.o. 
życzy 

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”  
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