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Zakończyły się prace nad planem działalności socjalnej 
Spółki Cadbury Wedel w 2002 r. 
W ustaleniach które zostały podpisane przez przedstawicieli 
Zarządu Spółki i Związków Zawodowych, NSZZ "Solidarność" 
udało się ostatecznie przekonać Pracodawcę co do celowości 
ich zastosowania w b.r.  
Postanowienia obejmują następującą działalność socjalną: 
 

1. dofinansowanie urlopu wypoczynkowego 
a) kat. -  1 , A, B,C, AO, BO, CO – 740 zł brutto 

      b)    kat. -  2, 3, D, E – 550 zł brutto 
c)    kat. -  4, 5, F -  430 zł brutto 

Pracownicy , którzy na dzień 01.06.2002 przepracowali od 3 
do 6 miesięcy otrzymują 50% powyższego świadczenia. 

2. zapomogi losowe dla osób znajdujących się w 
trudnej sytuacji życiowej 

3. pożyczki na cele mieszkaniowe 
4. działalność kulturalno – oświatowa  
i sportowo – rekreacyjna 

a) imprezy sportowo – rekreacyjne ( basen 
sauna ,siłownia, sala gimnastyczna) 

b) dofinansowanie szczepień przeciw grypie  
c) badania mammograficzne 
5. Imprezy (świadczenia) okolicznościowe  
a) świąteczne świadczenia rzeczowe 

- paczki ze słodyczami o wartości 100 zł 
- bon towarowy o wartości 150 zł w kat. 1-5 , A-F 

b) dofinansowanie do pikniku 
c) upominki świąteczne dla pracowników 
d) dofinansowanie organizacji spotkania wigilijnego 

 
MATRA 2 

 
W dniach 6 – 8 kwietnia 2002 roku odbyło się w Hamburgu 
robocze spotkanie przygotowawcze projektu seminaryjnego 
dla sektora cukierniczego.  
Projekt Matra 2 składać się będzie z dwóch seminariów. 
Pierwsze  z nich odbędzie się w Polsce ( listopad 2002) , 
drugie zaś w Niemczech (maj 2003).    Ogólną tematyką obu 
spotkań seminaryjnych będą: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- negocjacje układów zbiorowych pracy, 
- międzynarodowe stosunki i warunki pracy, 
- przygotowanie Związków do przyszłej integracji z 

Unią Europejską 
Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych Holandii. 
Współorganizatorem projektu był :  

- Holenderski Związek Zawodowy FNV 
- Niemiecki Związek Zawodowy NGG 
- Organizacja Agrolink 
- NSZZ „Solidarność” 

Ze strony Cadbury Wedel Sp z.o.o. w spotkaniu udział wzięli 
przedstawiciele naszej organizacji zakładowej 
Przewodniczący Komisji Zakładowej i Przewodniczący Sekcji 
Krajowej Przemysłu Cukierniczego Andrzej Kamiński , oraz 
Członek Prezydium Komisji Zakładowej i Sekretarz Sekcji 
Krajowej Przemysłu Cukierniczego Marek Wytrykowski 
 
Seminarium w Budapeszcie 
 
W dniach 26/27 kwietnia 2002 roku Europejski Związek 
Zawodowy Pracowników Przemysłu Spożywczego /EFFAT/ 
zorganizował w Budapeszcie międzynarodowe seminarium. 

Tematem Konferencji była promocja Dyrektywy UE o 
Europejskiej Radzie Zakładowej oraz proces  jej adaptacji w 
krajach kandydujących do Unii Europejskiej.   Uczestnikami 
Konferencji byli przedstawiciele związków zawodowych z 
Węgier, Słowenii, Słowacji, Polski, Francji, W. Brytanii i 
Włoch. Delegacja z Polski składała się ze związkowców  z 
Nestle, Danone i Cadbury.  Naszą organizację reprezentował 
jej Przewodniczący Andrzej Kamiński.  Przebieg Konferencji 
oraz wypowiedzi uczestników potwierdziły, że na poziomie 
przedsiębiorstw ponadnarodowych ERZ jest istotnym 
elementem dialogu socjalnego.           Obecnie na 1600 
przedsiębiorstw multinarodowych w UE, 36% podlega  
postanowieniom   Dyrektywy 94/45  i obejmuje ponad       
10 mln zatrudnionych.        W krajach kandydackich, których 
powyższa Dyrektywa wprost nie dotyczy przedstawiciele 
pracowników zatrudnieni w poszczególnych koncernach 
ponadnarodowych uczestniczą w posiedzeniach Europejskiej 
Rady Zakładowej.          W odniesieniu do naszego sektora 
/cukiernictwo/z Polski w posiedzeniach ERZ uczestniczą już 
związkowcy z Nestle, Danone i Fazer.      Nasz wniosek o 
uczestnictwo skierowany do Zarządu spotkał się z 
odmową.            Także postulat ERZ Cadbury do Dyrekcji 
Generalnej w W. Brytanii nie uzyskał jak na razie akceptacji.        
Mimo to związkowcy z Cadbury z W. Brytanii jak i EFFAT 
będą w dalszym ciągu zabiegali by polscy przedstawiciele 
pracowników Cadbury nie czekając członkostwa Polski w UE 
mogli uczestniczyć w posiedzeniach Europejskiej Rady 
Zakładowej Cadbury.    Zastanawiającym jest, że w okresie 
przygotowawczym żadna filia koncernu ponadnarodowego z 
kraju kandydującego do UE nie odpowiedziała na ankiety, 
które wspólnie z ankietami przedstawicieli pracowników 
miały być podstawą poważnej debaty.   Pomimo zaproszenia 
żaden przedstawiciel pracodawców nie zaszczycił swoją 
obecnością powyższego seminarium. Konkluzją spotkania w 
Budapeszcie jest konieczność kontynuowania podobnych 
projektów oraz włączanie w nie przedstawicieli 
pracodawców, gdyż skuteczny dialog socjalny może być 
prowadzony przez dwie umawiające się strony. 

                                  Andrzej Kamiński  
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PREAMBUŁA 

W imię Boga, w Trójcy Świętej jedynego. Stanisław August  
z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski, Wielki Książę Litewski, 
Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, 
Podolski, Podlaski, Inflancki, Smoleński, Siewierski i 
Czernichowski, wraz ze Stanami Skonfederowanymi, w 
liczbie podwójnej naród polski reprezentującymi.  
Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i 
wydoskonalenia konstytucji narodowej jedynie zawisł, 
długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu 
naszego wady, a chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa 
znajduje i z tej dogorywającej chwili, która nas samym sobie 
wróciła, wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, 
ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, 
egzystencję polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność 
wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest 
powierzony, chcąc oraz na błogosławieństwo, na 
wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, 
mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą 
dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla 
ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic z największą stałością 
ducha, niniejszą konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za 
świętą, za niewzruszoną deklarujemy, dopóki by naród w 
czasie prawem przepisanym, wyraźną wolą swoją nie uznał 
potrzeby odmienienia w niej jakiego artykułu.  
Do której to konstytucji dalsze ustawy sejmu teraźniejszego 
we wszystkim stosować się mają.  

W imię Boga Wszechmogącego w Trójcy 
Jedynego...   
 Sejm 1788 –1792 ,zwany Czteroletnim lub Wielkim stał się 
apogeum polskich działań reformatorskich. Jego dzieło było 
po części planowane , po części żywiołowego panującą 
wówczas sytuacją międzynarodową , było również efektem 
zmian w świadomości wielu Polaków. Sejm ten podjął 
odważne dzieło naprawy Rzeczypospolitej chylącej się ku 
upadkowi. Najdonioślejszym aktem pracy tegoż Sejmu była 
Konstytucja 3 Maja 1791 roku.   Ten akt prawodawczy był 
efektem wysiłku głównie posłów Stronnictwa Patriotycznego 
, którego członkowie czuli się szczególnie odpowiedzialni za 
przyszłość Ojczyzny. Był to przykład na to że niektóre elity 
polityczne były gotowe dobrowolnie zrezygnować ze swoich 
przywilejów. Wydawało się wówczas że ówczesne sąsiednie 
mocarstwa , będą dążyć do ustanowienia w Rzeczypospolitej 
władzy absolutnej.                   Tak się jednak nie stało. 
Reformatorzy ze Stronnictwa Patriotycznego zdawali sobie 
sprawę z faktu że nie mogą ignorować polskiej tradycji , 
umiłowania wolności , oraz zdolności narodu do 
demokratycznego decydowania o swoich sprawach. Ustrój 
Państwa Polskiego zapisany w Konstytucji 3 Maja był 
ustrojem państwa wolnych obywateli , nie do końca co 
prawda , gdyż mieszczanie i chłopi nie uzyskali w pełni 
należnych im praw. Mimo to Konstytucja 3 Maja 1791 r była 
druga po amerykańskiej , a pierwsza w Europie która 
proponowała nowoczesną organizację Państwa wybiegającą            

                         myślą pół wieku na przód.  Akt ten stanowił           
                         mocne podstawy dla odrodzenia  
                         I – Rzeczpospolitej , był to jednocześnie               
                         dowód na to że Polacy są w stanie o  
                         własnych siłach wydobyć się z wielkich  
                         zagrożeń zarówno wewnętrznych jak i 
                         zewnętrznych. Sąsiedzi Polski za wszelką  
                         cenę nie chcieli dopuścić do wprowadzenia  
                         w Rzeczypospolitej nowego ustroju.  
                         Wytrąciłoby im to z ręki  argumenty że  
                         muszą wtrącać się w sprawy polskie , bo              
                         panuje tam anarchia i nietolerancja  
                         religijna.  Słusznie obawiali się szybkiego 
                         wzrostu siły i znaczenia Państwa polskiego  
                         na którego słabości budowali swoją potęgę.  
                         Caryca Katarzyna II ściągnęła do                               
                         Petersburga kilku polskich renegatów, 
                         którzy podpisali akt zdrady Polski.  
                         Akt ten zawieźli do Kraju i ogłosili w 
Targowicy , pierwszym miasteczku po polskiej stronie 
granicy. Targowiczanie zniszczyli Konstytucję 3Maja rękami 
wojsk rosyjskich i własna zdradą. Rosja i Prusy w 1792 
dokonały drugiego rozbioru Polski , a po upadku Powstania 
1794 ( insurekcji Kościuszkowskiej ) nastąpił trzeci rozbiór 
Polski w 1795r , który rozpoczął 123 letni okres wielkich 
cierpień i tragedii narodu polskiego. 
Konstytucja 3 Maja stanowi bezsprzecznie największą 
spuściznę ideowo – polityczną po niepodległej I –ej 
Rzeczypospolitej. Przez histonografię światową uznana 
została za jedno z trzech – obok Konstytucji amerykańskiej  
z 1787r i Konstytucji rewolucyjnej Francji z września 1791 r 
– epokowych dzieł prawodawczych XVIII wieku. 
Wielkość Ustawy Rządowej wynika nie tylko z wartości 
prawno – ustrojowej jej postanowień , ale przede wszystkim  
z całego moralno – politycznego sensu wysiłku 
niepodległościowego podjętego przez Stronnictwo 
Patriotyczne w dobie Sejmu Czteroletniego mimo 
nieprzezwyciężalnych wydawało się przeciwności 
wewnętrznych i zewnętrznych. Dzięki temu Konstytucja 3 
maja 1791 roku stała się aktem o niezmiernie istotnym 
znaczeniu dla tradycji narodowej , oddziałującym na 
świadomość polityczną wielu pokoleń Polaków.  
                                                  Jerzy Wenelczyk 
 
..... dla ugruntowania wolności, dla ocalenia Ojczyzny 
naszej i jej granic ... 
Konstytucja 3 maja w świadomości Polaków zapisała się jako 
jeden z doskonałych aktów prawodawczych współczesnej 
Europy.   Przed tym aktem wielkoduszności  Polaków chylił 
głowę nawet Karol Marks, zawzięty wróg szlachty.  
W niespełna 200 lat po tym wydarzeniu miało miejsce 
następne, równie ważne dla losów Polski porozumienie sił 
opozycyjnych i rządzącej wówczas PZPR, "Okrągły Stół".   
Był wynikiem długoletniej pracy politycznej polskiej opozycji 
poniesionych klęsk i zwycięstw w latach 56, 70, 76, i 
wreszcie kolejnego polskiego cudu nad Wisłą, jaką było 
powstanie NSZZ "Solidarność" w roku 1980.   
 Czyż nie sprawdziły się wtedy utopijne przepowiednie 
wieszcza naszego narodu Adama Mickiewicza o Polsce jako 
Chrystusie narodów, czyż zmiany te nie zapoczątkowały bieg 
późniejszej historii i rozpadu systemów komunistycznych i 
potęgi ZSRR.  Widać tu pewne analogie do zrywu polskiej 
szlachty i zrozumienia swej politycznej roli w pracy 
uzdrowienia Rzeczypospolitej.  Historia lubiąca się powtarzać 
zatoczyła koło , bo jak inaczej można porównać renegatów 
Konfederacji Targowickiej z czasem bliższym nam 
współcześnie.      Czyż to nie Polscy renegaci podpisali w 
Moskwie „Manifest PKWN „, który zawieźli do kraju i ogłosili 
w Chełmie, pierwszym miasteczku po polskiej stronie 
(nowej) granicy. To wtedy zaczęła się wojna przeciwko 
Polsce, w której rękami wojsk sowieckich wprowadzono u 
nas komunizm.    Rok 1989 zakończył ten okres aksamitną 
rewolucją bez bezprawia, zemsty i polowań na czarownice. 
Zaistniała wtedy szansa ustanowić takie prawa, które nie 
będą kłócić się z naszą tradycją  narodową. respektującą 
zasady poszanowania wolności.                                                          
                                                             Dariusz Skorek 

 



                             
Protest 26.04.2002 r 

W obliczu nadzwyczajnych zagrożeń dla praw i godności 
pracowników, wobec cynicznych działań dla skłócenia 
różnych grup społecznych: pracodawców i związkowców, 
pracowników i bezrobotnych, emerytów i młodzieży, uznając 
konieczność budowania pracowniczej jedności w sprawach 
fundamentalnych dla świata pracy, w piątek 26.04.2002 r o 
godzinie 13:30 w Warszawie odbyła się manifestacja 
zorganizowana przez NSZZ "Solidarność" w obronie Kodeksu 
pracy. Demonstracja rozpoczęła się od wystąpień władz 
Związku. Manifestanci z okrzykami m. in. Ręce precz od 
Kodeksu pracy udali się pod Sejm i Urząd Rady Ministrów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiedy czoło manifestacji było przed Sejmem RP, część 
manifestantów była jeszcze na placu Piłsudskiego. Pod 
Sejmem przewodniczący Związku Marian Krzaklewski 
przekazał petycję marszałkowi Sejmu Markowi 
Borowskiemu.            Na manifestantów oczekiwali także 
inni posłowie. Niektórzy z nich obrzucili wyzwiskami 
demonstrujących a jeden uderzył Jana Mosińskiego - członka 
Komisji Krajowej.     Spod Sejmu kolumna udała się pod 
Urząd Rady Ministrów gdzie została wręczona kolejna 
petycja, którą przyjęli: Minister Pracy i Polityki Społecznej 
Jerzy Hausner oraz szef Kancelarii Rady Ministrów Marek 
Wagner. 

- Związek wchodzi w nową fazę. Będziemy bronić ludzi pracy 
niezależnie od tego kto rządzi - powiedział pod URM Marian 
Krzaklewski.     

    

 

 

 

 

 

 

 

Wg Związkowców kodeks pracy to konstytucja pracownicza a 
proponowane zmiany są zamachem na podstawowe prawa 
pracownicze. Solidarność od samego początku jest 
przeciwna tym zmianom. 

Podziękowania 

Do członków i sympatyków NSZZ "Solidarność" 
uczestników manifestacji w obronie praw 

pracowniczych  
w dniu 26 kwietnia 2002 r. 

Walka w obronie praw pracowniczych dopiero się zaczęła. 
Zeszłotygodniowa manifestacja była jednym z jej etapów. 
Tak liczny udział w niej członków i sympatyków NSZZ 
"Solidarność" odczytujemy jako poparcie dla stanowiska 
naszego Związku. Pokazuje on również, jak wielki niepokój 
w społeczeństwie budzą rządowe propozycje pozbawienia 
pracowników najważniejszych praw. Broniąc tych praw, 
bronimy godności naszej i naszych przyjaciół, bronimy 
spokojnej przyszłości naszych rodzin. Dziękując wszystkim 
za uczestnictwo w demonstracji, apelujemy zarazem o 
dalsze zbieranie podpisów pod protestem przeciwko 
zmianom w Kodeksie pracy i włączenie się do dalszych 
działań NSZZ "Solidarność" w obronie prawa pracy. 

 
 
 
 

§7 

Związek realizuje swoje cele przez: 

1. reprezentowanie swoich członków wobec 
pracodawców, władz i organów administracji 
państwowej, samorządu terytorialnego oraz 
organizacji i instytucji społecznych;  

2. zawieranie i wypowiadanie układów zbiorowych 
pracy oraz innych porozumień pomiędzy Związkiem 
a pracodawcą;  

3. udzielanie pomocy prawnej i podejmowanie 
interwencji w przypadkach konfliktów między 
pracownikiem a pracodawcą;  

4. organizowanie i kierowanie akcjami protestacyjnymi 
załóg w przypadku istotnego naruszenia interesów 
pracowniczych, w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach proklamowania strajku;  

5. inicjowanie i organizowanie samopomocy członków 
Związku;  

6. szkolenia związkowe i przekwalifikowania 
zawodowe;  

7. informowanie członków o działaniach Związku oraz 
prowadzenie działalności prasowej i wydawniczej;  

8. podejmowanie starań o zapewnienie członkom i ich 
rodzinom wczasów pracowniczych, zaspokojenie 
potrzeb mieszkaniowych, miejsc w żłobkach i 
przedszkolach dla ich dzieci oraz odpowiedni udział 
w świadczeniach z funduszu socjalnego i innych 
funduszy zakładu pracy;  

9. przeciwdziałanie przejawom patologii społecznej;  
10. popieranie inicjatyw w zakresie usprawnienia 

gospodarki, rozwoju kultury, oświaty, nauki i 
postępu technicznego;  

11. prowadzenie działalności oświatowo-kulturalnej, 
tworzenie warunków do odpoczynku po pracy;  

współdziałanie z organami władzy, administracji państwowej 
i samorządu terytorialnego w zakresie wynikającym z 
przepisów prawa 
 
 

 

 



13. sprawowanie kontroli nad warunkami 
bezpieczeństwa i higieny pracy; podejmowanie 
przewidzianych prawem działań w przypadku 
występowania zagrożeń dla życia i zdrowia 
pracowników, zapewnianie okresowej kontroli 
stanowisk pracy i zakazywanie swym członkom 
pracy na stanowiskach nie odpowiadających 
ustalonym warunkom;  

14. współdziałanie ze służbą zdrowia w celu ochrony 
zdrowia pracowników i ich rodzin;  

15. prowadzenie badań nad warunkami życia ogółu 
pracowników, w szczególności nad poziomem 
kosztów utrzymania;  

16. publiczne opiniowanie projektów i przepisów 
dotyczących: życia ludzi pracy, reprezentacji 
pracowniczych, uczestnictwa pracowników w 
zarządzaniu, ustawodawstwa socjalnego oraz 
kluczowych decyzji: o podziale dochodu 
narodowego, kierunkach inwestycji, podziale 
funduszu spożycia społecznego, zaopatrzeniu 
rynku, gospodarce mieszkaniowej, kształtowaniu 
cen i płac; oraz innych sprawach istotnych dla ludzi 
pracy;  

17. udzielanie pomocy materialnej członkom Związku;  
18. powoływanie agend dla realizacji zadań 

statutowych;  
19. prowadzenie działalności gospodarczej dla 

uzyskania środków przeznaczonych na realizację 
zadań statutowych;  

20. tworzenie funduszy celowych, w tym strajkowego, 
szkoleniowego, eksperckiego i pomocy 
bezrobotnym;  

21. współudział w tworzeniu i działaniu funduszy 
emerytalnych i różnych form ubezpieczeń.  

 

 
Znaczek, który przypinano na ubranie poświęcony 

"Pamięci Poległych" w latach 1970-1980. 
 

 
 

KALENDARIUM 

1981 rok – cz. 1 

30 I - osiągnięto porozumienie w sprawie wolnych sobót 
i informacji o "S" w PRiTV. W Szczecinie ukazał się w 
nakładzie 100 tys. egz. pierwszy numer cenzurowanego 
tygodnika "Jedność". 

 

 

11 II - generał Wojciech Jaruzelski został powołany na 
stanowisko prezesa Rady Ministrów. W expose 
sejmowym zaapelował o 90 spokojnych dni. 

12 II - powołane zostało Tymczasowe Prezydium 
Krajowej Komisji Porozumiewawczej w składzie: Lech 
Wałęsa (przewodniczący), Andrzej Gwiazda, Ryszard 
Kalinowski, Zbigniew Bujak, Tadeusz Jedynak, Jan 
Rulewski, Andrzej Słowik i Stanisław Wądołowski. 
Rzecznikiem prasowym został Karol Modzelewski a 
sekretarzem Andrzej Celiński. 

8-9 III - na zjeździe w Poznaniu powstał NSZZ 
Rolników Indywidualnych "Solidarność". Jego 
przewodniczącym został Jan Kułaj. 

17 III - powstała "Sieć Organizacji Zakładowych NSZZ 
Solidarność Wiodących Zakładów Pracy". 

19 III - podczas sesji WRN w Bydgoszczy nie 
dopuszczono do głosu zaproszonych przedstawicieli "S", 
którzy mieli zaprezentować racje strajkujących rolników. 
Protestującą delegację "S" milicja usunęła siłą z 
budynku. Trzy osoby: Jan Rulewski, Mariusz Łabentowicz 
i Michał Bartoszcze zostały pobite. 

30 III - w dramatycznych okolicznościach parafowano 
Porozumienia Warszawskie (uzyskano zgodę na związek 
rolników) i odroczono strajk generalny. Jednym z 
warunków porozumienia było ujawnienie i pociągnięcie 
do odpowiedzialności sprawców prowokacji bydgoskiej. 
Kolejne terminy wyjaśnienia sprawy nie zostały 
dotrzymane (w przededniu I tury Krajowego Zjazdu "S" 
Prokuratura Generalna umorzyła śledztwo). 

1 IV - KKP uznała porozumienie osiągnięte w Warszawie 
jako wstępne. Spotkało się ono z ostrą krytyką wielu 
działaczy "S". Wyrażono niezadowolenie z 
autokratycznego trybu pracy grupy negocjacyjnej i ze 
zbytniego wzrostu roli ekspertów. Do dymisji z funkcji 
rzecznika prasowego podał się Karol Modzelewski, a z 
funkcji sekretarza KKP odwołano Andrzeja Celińskiego. 
Po porozumieniu warszawskim aż do grudnia ciągnęły się 
wielokrotnie przerywane serie rozmów "S" z rządem, 
m.in. o reformie gospodarczej, praworządności, dostępie 
"S" do środków masowego przekazu, świadczeniach 
socjalnych. Miały doprowadzić do rozwiązania kwestii 
spornych, jednak nie przyniosły większych rezultatów. 

3 IV - ukazał się pierwszy numer "Tygodnika 
Solidarność", w nakładzie 500 tys. egz. 

3 V - po raz pierwszy obchodzono oficjalnie rocznicę 
Konstytucji 3 maja. 

 

 

Historia jest najlepszym nauczycielem, ale ma           
najgorszych uczniów. 

                           Indira Gandhi. 
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