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Sprawozdanie komisji rewizyjnej z działalności statutowej K.Z. w okresie 
1998 – 2001 

 
Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z Uchwałami Zawiązku  
prowadzoną działalnością wpłat, przelewów bankowych, 
składek członkowskich, oraz wypłat z tytułu zasiłków 
statutowych , zapomóg bezzwrotnych, porad prawnych, 
zakupu środków technicznych i wydatków bieżących , nie 
stwierdziła nieprawidłowości w prowadzonej dokumentacji. 
Komisja Rewizyjna stwierdza : 
Majątkiem stałym Komisji Zakładowej jest telefon 
komórkowy, kserokopiarka, zestaw komputerowy, telefax i 
niszczarka do dokumentów.  
Podczas kadencji wydatki statutowe wynosiły: 
1998 r -  21 zasiłków na kwotę 4 900,00 zł 
1999 r -  35 zasiłków na kwotę 9 050,00 zł 
2000 r -  44 zasiłki na kwotę    9 300,00 zł 
2001 r -  35 zasiłków na kwotę 8 850,00 zł 
zapomogi bezzwrotne: 
1998 r – 44 na kwotę 19 150,00 zł 
1999 r -  40 na kwotę 13 900,00 zł 
2000 r -  26 na kwotę 10 215,93 zł 
2001 r -  36 na kwotę 14 993,46 zł 
W 1998 r zakupiono na Święta Bożego narodzenia bony 
towarowe na sumę – 21 003,00 zł 
W 1999 r zakupiono paczki na sumę - 12 424,90 zł 
W 2000 r bony towarowe na sumę -  19 800,00 zł 
W 2001 r bony towarowe na sumę – 17 000,00 zł 
Poczyniono zakupy które stały się majątkiem stałym 
związku: 
1998 – telefon komórkowy za sumę – 635,78 zł 
1998 – kserokopiarka za sumę – 6 719,34 zł 
2000 – zestaw komputerowy za sumę – 4 700,00 zł 
2001 – telefax za sumę – 2 021,54 zł 
2001 – niszczarka za sumę – 550,00 zł 
Komisja Zakładowa odprowadzała składki członkowskie na 
struktury europejskie , oraz na rzecz Sekcji Krajowej 
Przemysłu Cukierniczego.  Inne nie ujęte w sprawozdaniu 
wydatki wiążą się z codzienną działalnością K.Z. taką jak : 
obsługa biura , opłaty za telefon , koszty szkoleń , opłata 
tłumacza itp... 
Działalność  finansowa Komisji Zakładowej opierała się na 
składkach Członkowskich i odsetkach z depozytu 
bankowego. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odsetki bankowe : 
1998 r – 2 400,43 zł 
1999 r – 1 919,07 zł 
2000 r – 2 093,25 zł 
2001 r – 2 285,62 zł 
Wpływy ze składek członkowskich w kadencji  
1998-2002 wyniosły – 226 698,48 zł 
Komisja Rewizyjna stwierdza że działalność Komisji 
Zakładowej była zgodna ze statutem. 
 
 
 
W dniach 10-11 maja w Warszawie obradowało Walne 
Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Przemysłu 
Cukierniczego NSZZ „Solidarność”. Zebranie sprawozdawczo 
– wyborcze w ciągu dwóch dni pracy wybrało nowe władze 
statutowe Sekcji i Delegatów na kongres Sekretariatu. 
Zebraniu przewodniczył Ryszard Madej z Lajkonik Snack . 
Delegaci powierzyli stanowisko Przewodniczącego 
Andrzejowi Kamińskiemu – Cadbury Wedel. Zastępcą 
Przewodniczącego został Jerzy Dziobek – Lajkonk Snack , 
Sekretarzem Marek Wytrykowski – Cadbury Wedel, 
Członkiem Prezydium Sławomir Zagrajek – Frito Lay , 
Skarbnikiem Krzysztof Borczyk – Leaf Poland ,  
Członkami Rady zostali : Andrzej Basista – ZPC Wawel, 
Leszek Kapczyński – LU Polska, Anna Kolankiewicz – 
PPC Gryf, Danuta Kwapińska-Koronowicz – Fazer ,  
Albin Nowak – Nestle Polska, Kazimierz Pociecha – PWC 
Odra, Piotr Stuglik – ZPC Skawa, Jacek Wawrzyniak – 
Stollwerck Polska.  
Wybrano Komisję Rewizyjną Sekcji w składzie: 
Przewodniczący - Ryszard Madej – Lajkonik Snack, 
Zastępca Przewodniczącego –Dariusz Skorek – Cadbury 
Wedel, Członkowie Komisji Rewizyjnej: Jan Dobrzański – 
PWC Odra, Sławomir Paziewski – Frito Lay,  
Marek Podlecki – LU Poland.  Walne Zebranie Delegatów 
dokonała wyboru Delegatów na Kongres Sekretariatu 
Przemysłu Spożywczego którymi zostali Andrzej Kamiński 
– Cadbury Wedel, Jerzy Dziobek – Lajkonik Snack , 
Sławomir Zagrajek – Frito Lay , Elżbieta Dębska – 
Cadbury Wedel.  
W ciągu dwóch dni owocnej pracy , delegaci zapoznali się z 
sytuacją w przedsiębiorstwach wchodzących w skład Sekcji , 
oraz podjęli stanowisko które w całości zamieszczamy 
poniżej. 

S T A N O W I S K O 
 
Delegaci Zebrania Sekcji Przemysłu Cukierniczego  
NSZZ „Solidarność” stanowczo sprzeciwiają się 
proponowanym zmianom w Kodeksie Pracy. 
Przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego i nie 
tylko obecna sytuacje na rynku pracy próbują wykorzystać 
dla celów osiągnięcia maksymalnych zysków kosztem 
pracowników. 
Walne Zebranie Sekcji Krajowej Przemysłu Cukierniczego 
stwierdza, że propozycje które przedstawia Rząd  godzą w 
interesy pracowników i nie przyniosą oczekiwanych zmian 
dotyczących wzrostu gospodarczego oraz zmniejszenia 
bezrobocia. 
Oczekujemy od Rządu działań mających na celu pobudzenie 
gospodarki oraz koordynacji dialogu organizacji związkowych                            
    i organizacji pracodawców w celu uzyskania  

akceptowalnych społecznie zmian w Kodeksie Pracy 
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SPARTAKIADA 
Przemysłu Spożywczego 

W Miałkówku nad przepięknym jeziorem Lucień w dniach  
24-26 maja odbyła się VI Międzynarodowa Spartakiada 
Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność”. 
Uroczystego otwarcia dokonał Przewodniczący Sekretariatu 
Przemysłu Spożywczego Kolega Mirosław Nowicki. 
Cadbury Wedel Sp z o.o. jako jeden ze sponsorów włączył 
się czynnie w imprezę sportowo -  rekreacyjną organizowaną 
z okazji przypadających w maju dni spożywcy i dla 
zwycięzców poszczególnych konkurencji sportowych , oraz 
ekip zagranicznych ufundował kosze z naszymi wyrobami.  
Po raz pierwszy uczestniczyli nasi koledzy z Organizacji 
Związkowej Stollwerck , którzy razem z nami byli jedynymi 
przedstawicielami Sekcji Krajowej Przemysłu Cukierniczego. 
 

 
 

W całej Spartakiadzie uczestniczyło około 600 zawodników 
sektora spożywczego. Z naszego zakładu wystąpiła skromna 
21 osobowa drużyna która godnie reprezentowała Cadbury 
Wedel w zawodach sportowych w rozgrywkach piłki 
siatkowej kobiet i mężczyzn , rzucie lotką oraz w trójboju 
kobiet.  Ta ostatnia konkurencja  sprawiła najwięcej emocji 
naszym panią , a składała się z rzutu piłeczką tenisową do 
kosza z bielizną , rzutu obręczą na wieszak , oraz rzutem 
przedmiotami gospodarstwa domowego (wałek do ciasta, 
zmiotka , szufelka itp..) do manekina - oczywiście 
mężczyzny.    Cała ekipa wykazała się wielką ambicją ,  
a szczególnie zaimponowała wszystkim drużyna siatkówki 
żeńskiej  zebrana  z dziewcząt które pierwszy raz spotkały 
się na boisku i bez jakiegokolwiek treningu przystąpiła do 
rozgrywek w tej konkurencji. Trafiły na zdobywczynie 
pierwszego miejsca zespół Pudliszek , Polmosu Białystok 
który zajął III miejsce i drużynę z Litwy.  
 

 
 

Werwy i zadziorności nie zabrakło naszym zawodnikom i w 
innych konkurencjach , ale zabrakło trochę szczęścia. 
Nasi panowie grający w siatkówkę trafili w grupie na silne 
drużyny z Zakładów Przemysłu Drobiarskiego Indykpol i 
Zakładów Mięsnych Koło ,  które w końcowej klasyfikacji 
zajęły odpowiednio 2 i 3 miejsce. Bardzo dobrze spisały się 
drużyny w lotce i trójboju kobiet, a doświadczenie jakie 
zebrały w tym roku przy zaangażowaniu pokazanym na 
boisku ,  może zaowocować w roku następnym.      
Nie mogliśmy wystąpić we wszystkich konkurencjach  
sportowych które czekały na uczestników (piłka nożna, 
przeciąganie liny, wędkarstwo) 

z powodu zbyt małego składu osobowego naszej ekipy.   
Ale zapowiedzi jakie złożyli uczestnicy, dają nadzieję że  
w przyszłym roku zawodników z Cadbury Wedel będzie 
przynajmniej taka sama ilość , a przy zaangażowaniu 
członków, ilość uczestników może się powiększyć .  
 

 
 

Spartakiada to nie tylko sport ,a przede wszystkim 
zacieśnienie i nawiązanie przyjaźni pomiędzy uczestnikami.  
Sprzyjały temu spotkania na zabawach wieczornych , przy 
ognisku i pieczeniu kiełbasek o które zatroszczyli  się 
przedstawiciele zakładów mięsnych. Zabawa trwała do rana , 
a  drużyny które szykowały się do półfinałów i finałów, 
musiały udać się wcześniej na spoczynek.  
 

 
 

Miłym akcentem była wizyta Przewodniczącego NSZZ 
„Solidarność” Mariana Krzaklewskiego i wspólna zabawa z 
uczestnikami Spartakiady.   Przewodniczący w krótkim 
wystąpieniu przekazał pozdrowienia wszystkim uczestnikom 
oraz zapewnił że za rok sam w niej czynnie będzie 
uczestniczył . 
 

 
 

Spartakiada zakończyła się w niedzielę po południu 
rozdaniem nagród i dyplomów dla drużyn które okazały się 
najlepsze w swoich konkurencjach.  
Wszyscy którzy uczestniczyli w tej imprezie , nie mogą 
doczekać się VII z kolei Międzynarodowej Spartakiady 
Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność”. 
 

Pragnę podziękować wszystkim naszym uczestnikom za 
godne reprezentowanie naszej organizacji związkowej ,  

a Zarządowi Spółki za sponsoring.  
                                               Dariusz Skorek 



Chcemy być Związkiem 
Partnerskim 

Rozmowa z Przewodniczącym Komisji Zakładowej  
nr 311 NSZZ „Solidarność”  Andrzejem Kamińskim  

Jerzy Wenelczyk – Po raz kolejny zostałeś wybrany 
przez Z.Z.D. na Przewodniczącego , jak odebrałeś ten 
wybór ? 
 
Andrzej Kamiński – Powiem uczciwie i szczerze że jest to 
powód do satysfakcji , po tylu przejściach jakie Solidarność 
miała i ma , po okresie rządu AWS i  odpływie  związkowców 
z naszej organizacji , kolejną kadencję być  wybranym i to 
przez kobiety  które są wymagające , to muszę docenić. 
Myślę że oczekiwania wobec mojej osoby i dokonania  które 
razem ze współpracownikami osiągnęliśmy , znalazły 
uznanie i są zgodne z oczekiwaniami członków , którzy 
oczekują kontynuacji takiej pracy związkowej.      Mogę to 
potraktować jako dowód zaufania dla mojej skromnej osoby 
i organizacji którą będę reprezentować. 
 
J.W. – Co mógłbyś powiedzieć o kondycji Organizacji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” Cadbury Wedel ? 
 
A.K. – Nie będzie przesadą , o tym była mowa na zebraniu 
delegatów że kondycja NSZZ „Solidarność” jest względnie 
dobra. Stan liczebny organizacji nie zmniejszył się zbyt 
drastycznie w ubiegłej kadencji w porównaniu do tego w 
skali całego kraju. Solidarność uczestniczy we wszystkich 
bieżących wydarzeniach Spółki i jest autentycznym 
partnerem dla kolejnych Właścicieli i Zarządu, w uzgadnianiu 
pewnych kluczowych spraw dla pracowników i członków 
naszego związku. Myślę także że procentuje tutaj wiedza  
i praktyka , bo oprócz mnie są osoby które powtórnie na  
nową kadencję zostały wybrane, przez co profesjonalność 
związku wzrasta coraz bardziej.  Myślę że ten kurs powinien 
być utrzymany , myślę także że nowi członkowie którzy będą 
aktywni  dostaną szansę poprzez szkolenia związkowe , aby 
prawidłowo i godnie związek i członków reprezentować.  
 
J.W. – Jakie są główne zadania przed którymi stoi 
nasza organizacja w nadchodzącej kadencji ? 
 
A.K. – Nie będę odkrywczy i zgodny ze spostrzeżeniami 
wielu członków, że dla związku fundamentalną sprawą jest 
utrzymanie miejsc pracy, szczególnie dla członków NSZZ 
„Solidarność”. Jest zjawiskiem społecznym i faktem ogólnie 
znanym wysoki wskaźnik bezrobocia. Jest on spowodowany 
różnymi przyczynami, ale tą pierwszą nie jest na pewno zły 
kodeks pracy. Spadek koniunktury, gospodarka  która 
przestała się rozwijać tak jak to miało miejsce jeszcze  
2-3 lata temu, to są podstawowe przyczyny tej sytuacji.  
Kłopoty w budżetach domowych i stojący przed dylematem 
pracownicy naszej firmy i całego kraju , czy kupić mleko, 
chleb i inne produkty pierwszej potrzeby , czy sięgnąć ze 
skromnego budżetu domowego po wyroby cukiernicze , 
wybierają to pierwsze rozwiązanie, co budzić musi nasze 
obawy utrzymania miejsc pracy w Cadbury Wedel. 
Dodatkowym jakby niepokojem było wystąpienie 
Solidarności do Prezesa Spółki z pismem w sprawie 
przyszłości naszej w firmie w aspekcie zatrudnienia.  
Muszę stwierdzić z przykrością że ta odpowiedź na którą 
długo czekaliśmy jest odpowiedzią nijaką , grzeczną w 
formie , co do treści mało konkretną.    Nie jest tajemnicą 
dla pracowników że istnieją zamierzenia inwestycyjne  
w zakładzie wrocławskim i jest zasadnym i aktualnym 
pytanie , czy te inwestycje nie niosą zagrożenia dla miejsc 
pracy w zakładzie warszawskim.  
Wyrażam nadzieję że nie , ale jednoznacznie tego stwierdzić 
nie mogę , a Zarząd jest w aspekcie tego zagadnienia więcej 
niż oszczędny w słowach i zamiarach.     Podsumowując. 
W Rzeczypospolitej Polskiej , jak i w naszej Spółce 
priorytetem dla NSZZ „Solidarność” będzie utrzymanie 
miejsc pracy i ich ochrona. 

J.W. – Proszę cię o syntetyczną ocenę współpracy 
naszego związku z  poprzednim właścicielem  a 
obecnym w kwestii szeroko pojętych interesów 
pracowniczych. Co na tym polu udało się zrealizować ? 
 
A.K. – Generalnie to relacje pomiędzy obecnym 
właścicielem, a poprzednim to jest porównując jak dzień do 
nocy.  Poprzedni właściciel nie miał żadnej praktyki   
w współpracy ze związkami zawodowymi, co jest 
charakterystyczne dla  koncernu Pepsico i pierwsze lata 
wspólnego mariażu przeznaczyliśmy na uczenie pracodawcy 
pewnych elementarnych wymogów wynikających z polskiego 
prawa pracy. Są dwie możliwe relacje pomiędzy pracodawcą 
a pracobiorcą , albo konfrontacyjna , albo partnerska. 
Solidarność od 1980 roku do chwili obecnej była i jest 
zwolennikiem tego drugiego rozwiązania. Bez wchodzenia w 
szczegóły mogę powiedzieć że układ partnerski pomiędzy 
Zarządem , a naszą organizacją istnieje , oczywiście diabeł 
zawsze tkwi w szczegółach.           Są takie sytuacje gdzie 
pracodawca który charakteryzuje się pewnym dialogiem 
społecznym , nie do końca robi to z przekonania i z potrzeby 
że takie są wymogi i standardy.  Jednym z przykładów może 
być  spóźniona  konsultacja  w sprawach bieżących , czyli 
jak to miało miejsce w roku ubiegłym przy dramatycznych 
przypadkach zwolnień.          Rozmawia się z nami na sali 
konferencyjnej przygotowując do pewnych zjawisk , kreśląc 
tło i przyczyny , a równolegle zainteresowani pracownicy 
którzy mieli by tym redukcją podlegać są informowani o tym 
zjawisku. To nie dotyczy tylko zwolnień , ale także  
z opóźnieniem podejmowanych, albo przewlekających się 
uzgodnień corocznych urlopów pracowniczych , uzgodnień 
socjalnych itp...  Wielokrotne zwracanie się do nas  po 
informacje , które już niejednokrotnie wcześniej zostały 
Zarządowi przekazane.  Jako szef związku mogę powiedzieć 
że za modelem partnerskim będę się opowiadał z jednym 
tylko warunkiem, nie może to być robione na siłę , nie może  
być tak że związek zawodowy jest cały czas otwarty , 
konstruktywny , podnoszący swoje umiejętności, a z drugiej 
strony spotyka się ze zjawiskiem niechęci i próby pomijania 
opinii związku , konsultacji i tym podobnych zjawisk.  
Generalnie jest to inny obraz relacji niż to miało miejsce za 
poprzedniego właściciela. Poprzednio zaufanie i 
wiarygodność było podrywane przez kierownictwo firmy. 
Obecnie jest to odbudowywane i to nie z racji zmiany 
właściciela firmy , tylko dla tego że wiele osób  
z kierownictwa na kluczowych stanowiskach przy 
poprzednim właścicielu pozostało na tych stanowiskach 
także teraz. Zmienił się właściciel , ale wielokrotnie osoby 
zarządzające w imieniu właściciela pozostały te same. Wiele 
potrzeba czasu , aby pewne horyzonty myślowe , czy 
zachowania zmienić, a do pewnych rozwiązań dochodzić 
ciężką związkową pracą. 
  
J.W. – Coraz częściej nasza organizacja jest 
reprezentowana na arenie międzynarodowej , jakie 
korzyści wynikają z tych kontaktów ? 
 
A.K. – Fundamentalną sprawą dla Związków Zawodowych z 
Cadbury Wedel jest i było włączenie się w budowę struktury 
branżowej. Wspólnie z przedstawicielami NSZZ „Solidarność” 
innych firm cukierniczych, które niejednokrotnie z naszą 
firmą konkurują na rynku słodyczy , powołaliśmy w jesień 
1998 roku Sekcję Krajową Przemysłu Cukierniczego. W 
związku z tym że struktura branżowa jest afiliowana w 
Sekretariacie Przemysłu Spożywczego , a Sekretariat  jest 
afiliowany w strukturach IUL ( Światowa Organizacja 
Związkowa Pracowników Przemysłu Spożywczego ) i EFFAT 
( Europejski Związek Pracowników Przemysłu Spożywczego) 
siłą rzeczy zyskaliśmy kontakty międzynarodowe jako 
członek struktury spożywczej.  Przez okres 3,5 roku 
korzystaliśmy z uczestnictwa w różnego rodzaju projektach , 
sympozjach, szkoleniach i seminariach. Myślę że ten udział z 
racji doświadczeń związkowych w europie zachodniej , 
rozwoju technologicznego i samej działalności związków     
    zawodowych jest  nie do  przecenienia.  Mamy możliwość   
    podczas tych projektów  spotkania się z kolegami  



Otrzymujemy od nich materiały które odnoszą się do 
zbiorowych stosunków pracy , jakimi są układy zbiorowe 
pracy. W ramach projektów poznajemy prawodawstwo 
unijne , które reguluje stosunki pracy np.: kartę socjalną 
europy. Udało nam się zaistnieć w ramach Struktury 
Branżowej w ERZ (Europejska Rada Zakładowa).  
Jest to ciało powołane w oparciu o dyrektywę 94/45 , 
która odnosi się wprost do krajów Unijnych.  
Dyrektywa mówi że w koncernach ponad narodowych które 
prowadzą działalność przynajmniej w dwóch krajach Unii 
Europejskiej i zatrudniają ponad 100 osób , należy powołać 
ciało konsultacyjno – informacyjne które z angielskiego 
tłumaczy się jako Europejska Rada Zakładowa.  
Wprawdzie Polska nie jest członkiem Unii , ale polscy 
przedstawiciele z Danone , Nestle i Fazera w posiedzeniach 
rady uczestniczą. Oczywiście ich status jest tam różny, od 
członka bez prawa głosu , po obserwatora, ale już sam fakt 
że przedstawiciel pracowników w takim ciele uczestniczy 
,stwarza okazję raz w roku spotkać się z reprezentantami 
pracowników z innych krajów , oraz generalnym 
menagementem i dowiedzieć się na temat biznesu z kraju z 
którego przyjechał w temacie inwestycji , zamiarów 
przenoszenia produkcji , nowych technologii , zwolnień itp.. 
Myślę że jest to jeden z ważnych instrumentów dialogu 
socjalnego, który będzie pomocny gdy zostaniemy członkami 
Unii , a w chwili obecnej sposobem informacji od  
najwyższych osób w firmie , oraz bezpośredni kontakt z 
uczestnikami.   
Sam fakt istnienia Sekcji w strukturze europejskiej skutkuje 
tym że jesteśmy do wielu projektów włączani.  
Takim projektem który zaczął się dwa lata temu był projekt 
MATRA , oraz jej kontynuacja  MATRA II . 
Unia Europejska w ramach środków FARE , ale nie tylko 
pomaga nam w szkoleniach , przez co możemy podnosić 
nasze umiejętności na wyższy poziom.          
Ambicją związkowców z Cadbury Wedel  jest  aby nasz 
przedstawiciel w Europejskiej Radzie Zakładowej zasiadł. 
 Niestety na dzień dzisiejszy dyrekcja lokalna w Polsce 
odmówiła nam tego przywileju.     Trwają natomiast 
uzgodnienia na szczeblu międzynarodowym , aby mimo tego 
nas do ERZ włączyć. Wyrażam nadzieję że stanie się to 
prędzej niż w przełomowym 2004 roku.  
 
J.W.- W dniach 10 –11 maja odbyło się Walne 
Zebranie Sekcji Krajowej Przemysłu Cukierniczego 
NSZZ „Solidarność” na którym zostałeś wybrany 
Przewodniczącym. 

A.K. -  Chcę powiedzieć że to ma taki sam wymiar i powagę 
co wybór do Komisji Zakładowej. Przewodniczącym Sekcji 
byłem niepełną kadencję i grupa osób która znalazła się w 
Sekcji jest z różnych firm z całej Polski i mimo to że 
spotkania nasze nie były częste jakbyśmy chcieli , to 
doszukano się sensu tej pracy i skuteczności mojej i Rady 
Sekcji , że na nową kadencję zostałem ponownie wybrany. 
Jest to poważne wyzwanie , na pięć minut przed naszym 
wstąpieniem do Unii, gdy nasz przemysł cukierniczy poddany 
zostanie ostrej konkurencji. Na dzień dzisiejszy nie mamy 
wiadomości jakie są rokowania dotyczące handlu w naszym 
sektorze przez okres przejściowy do momentu pełnego 
członkostwa , ale myślę że pracy jest dużo i 
niebezpieczeństw czyhających nie mniej.   

Cieszę się bardzo że wiele osób z poprzedniej kadencji 
razem ze mną zostało wybranych. Zapowiada się ciężka i 
odpowiedzialna kadencja z powodu bliskiego członkostwa w 
Unii , konkurencji na rynku słodyczy w Polsce, 
restrukturyzacji , oraz fuzji w tej branży. 

J.W. – Chciałem zapytać się  o zbliżający się Zjazd 
Krajowy NSZZ „Solidarność” , jakie są oczekiwania 
związane z tym wydarzeniem ? 

A.K. - Oczekiwania  są bardzo duże.  Od zmian statutowych 
, przez organizacyjne do koniecznych zmian uchwały 
finansowej. Zjazd jesienny będzie przede wszystkim 

zjazdem wyborczym, a pewne zmiany zaproponowane 
będzie trudno przegłosować i wprowadzić w nowym 
brzmieniu.     Istotną sprawą jest zmiana struktury  
związkowej , a jej odwlekanie w czasie tak jak to się 
obserwuje , że po podziale terytorialnym kraju mamy 16 
województw  a 37 regionów , jest na dłuższą metę nie do 
utrzymania ze względów organizacyjnych i finansowych. 
Zaproponowany okres ewolucji do końca kadencji jest 
okresem za długim. Tkwienie w tej strukturze odbije się 
negatywnie  na organizacyjnych , merytorycznych i 
finansowych działaniach związku. Mamy teraz sytuację 
paranoidalną , w jednym nowym województwie mamy sześć 
regionów i myślę że to jest zmiana konieczna. Drugą zmianą 
oczekiwaną przez struktury branżowe to jest po pierwsze , 
zmiana uchwały finansowej i podziału składki, następnie 
osobowość prawna dla Sekcji . W strukturach europejskich 
działalność bez osobowości prawnej jest prawie niemożliwa. 
Trzecia powołanie struktury i przekształcenie z  
terytorialno -  branżowej na branżowo – terytorialną,  
która pokrywała by się z 16 województwami. 
 
J.W. – Proszę na zakończenie naszej rozmowy o 
uzupełnienie wcześniejszych wypowiedzi jeżeli 
zostało coś pominięte 
 
A.K. – Doceniam zaufanie  jakie członkowie związku 
ponownie złożyli na moje ręce, oraz Komisji Zakładowej.   
Ja i moi współpracownicy w nadchodzącej kadencji 
spróbujemy im sprostać. Wynik wyborów nakłada na nas 
nowe cele i wyzwania.  
Kapitalizm to naprawdę nic dobrego. W kapitalizmie mają 
miejsce różnego rodzaju zjawiska negatywne , które nie 
tylko dotyczą nas , ale w większości gdzie gospodarka 
rynkowa i kapitalizm jest zakorzeniony od lat.  Jest wielką 
sztuką i umiejętnością szczególnie działacza związkowego , 
żeby w ramach tych stosunków pracy , które w kapitalizmie 
występują , umieć się w sposób właściwy poruszać. 
Kapitalizm  w Polsce jest budowany od 12 lat. Kapitalizm to 
jest wolna gra rynkowa , wolność jednostki , decydowanie za 
siebie ze wszystkimi oczywiście konsekwencjami. Mam 
nadzieję że dane mi będzie   pracownikom i członkom 
związku powiedzieć za jakiś czas ,że to co najbardziej 
denerwujące , najbardziej bolesne , brutalne i bezwzględne 
wobec pracowników - w tej firmie stosowane nigdy nie 
będzie. Tego  Wam i sobie serdecznie życzę. 

Dziękuję za rozmowę. 
Jerzy Wenelczyk 

 
Z Andrzejem Kamińskim dla Gazetki Komisji 

Zakładowej INFO”S” rozmawiał Jerzy Wenelczyk 
   
 

 

14 maja 2002 r. w Gdańsku odbyło się posiedzenie 
prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność".  

W przyjętym stanowisku prezydium KK stwierdza, że w 
państwie społecznej gospodarki rynkowej nie może 
dochodzić do sytuacji, w której pracownicy wielu 
zakładów są od wielu miesięcy bez środków do życia, 
jak dzieje się to obecnie m.in. w Szczecinie i Poznaniu. 
Prezydium żąda szybkiej nowelizacji ustawy o ochronie 
roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności 
pracodawcy w celu przywrócenia zlikwidowanych przez 
koalicję SLD-UP-PSL świadczeń jednorazowych i 
pożyczek na ubezpieczenia społeczne pracowników, a 
wypłacanych przez Fundusz Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych. Ponadto prezydium zwraca 
się do samorządowych władz Szczecina i Poznania o 
udzielenie wszelkiej pomocy socjalnej  pracownikom 
niewypłacalnych zakładów, w tym o okresowe                                                                                                              
moratoria na obligatoryjne płatności komunalne. 



Negatywnie zaopiniowano projekt ustawy Ministerstwa 
Infrastruktury o zasadach najmu lokali mieszkalnych. 
Projekt wyłącza spod działania ustawy członków spółdzielni 
mieszkaniowych posiadających lokatorskie lub własnościowe 
prawo do lokalu. Prezydium oczekuje od rządu skierowania 
do konsultacji z partnerami społecznymi kompletu projektów 
aktów prawnych, które w sposób kompleksowy będą 
regulowały problemy najmu lokali, ochrony lokatorów, lokali 
socjalnych, eksmisji i wysokości czynszów. 
 
Informacje ze strony: www.solidarnosc.org.pl 

 
 

JAN PAWEŁ II 
 
Idea Solidarności należy do wielkiego dziedzictwa, jest 
dobrem, które zostało kupione ofiara, cierpieniem, a nawet 
życiem wielu ludzi. Nie wolno nam tego dobra zmarnować. 
To dobro trzeba wciąż pomnażać, aby na stałe wrosło w 
glebę polskich serc i świadomość pokoleń obecnych i 
przyszłych. [...] Pragnę tutaj wyrazić wielkie uznanie dla 
szerokiej i konsekwentnej akcji, jaką Solidarność prowadzi w 
Polsce na rzecz rodziny i ochrony życia ludzkiego [...] 
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność" 
zrodził się z głębokiej troski o człowieka, o jego potrzeby 
duchowe i materialne, a także z poczucia wielkiej 
odpowiedzialności za wspólne dobro całego narodu. Waszym 
zadaniem, jako związku zawodowego, jest współdziałanie w 
rozwiązywaniu problemów ludzi pracy. Należy je 
rozwiązywać w duchu solidarności międzyludzkiej, która ma 
źródło w autentycznej miłości. Potrzebna jest odważna i 
owocna współpraca oraz wola dialogu ze strony wszystkich, 
którym leży na sercu dobro kraju i społeczeństwa. [...] 
Potrzebna jest więc głęboka formacja wszystkich członków 
Solidarności, formacja otwarta na nowe zjawiska zachodzące 
w społeczeństwie, a równocześnie wierna wartościom, które 
kształtowały początki Waszego Związku.[...] Na koniec 
pragnę powtórzyć słowa, które wypowiedziałem po Mszy Św. 
W Gdańsku pamiętnego roku 1987: "Codziennie się za Was 
modlę, tam w Rzymie, gdziekolwiek jestem, codziennie się 
modlę za moją Ojczyznę i modlę się za ludzi pracy. Modlę się 
za to szczególne, wielkie dziedzictwo polskiej Solidarności". 

Dlaczego Solidarność 
 
Jesteśmy w trudnym punkcie historii naszego Związku. 
Odbyły się wybory na szczeblu Zakładowym i Branżowym , a 
nowa kadencja może stać się punktem zwrotnym w historii 
nie tylko Polski , ale przede wszystkim naszej firmy.  Jeśli 
nie uda się nam powstrzymać spadku członkostwa, jeśli nie 
pozyskamy nowych członków gotowych i otwartych na pracę 
społeczną w związku , nasza przyszłość rysuje się w 
czarnych barwach. Być może nigdy nie będziemy mieli 
lepszych możliwości na zmianę tej tendencji niż właśnie 
teraz.     W dalszym ciągu jesteśmy reprezentatywną 
organizacją związkowa w naszej Spółce, dysponujemy 
budżetem, który należałoby wykorzystać na wzmocnienie 
naszego Związku. Musimy jedynie podjąć właściwą decyzję, 
a następnie robić wszystko, co w naszej mocy, aby nasz 
Związek stawał się silniejszy i liczniejszy. 

Dlaczego pracownicy potrzebują NSZZ „Solidarność"? 
- pracownicy potrzebują profesjonalnego obrońcy swoich 
praw, 
- potrzebują niezależnego reprezentanta swoich (to znaczy 
członków) interesów, 
- ponieważ potrzebują organizacji, która daje im siłę. 

 
Dlaczego NSZZ „Solidarność" powinien się rozwijać? 
- by związek stał się bardziej profesjonalny, 
- by stał się bardziej niezależny finansowo, 
- bo bez rozwoju NSZZ „Solidarność" straci autorytet 
moralny, który wynika z przeszłości.                                

ZWRACAJ SIĘ BEZPOŚREDNIO DO CZŁONKÓW 
Naszym najważniejszy zadaniem powinno być przekonanie 
obecnych członków, że przystąpienie do NSZZ „Solidarność” 
jest czymś, co działa na korzyść zarówno ich samych, jak  
i nieuzwiązkowionych pracowników.   Związkowcy powinni 
mówić z przekonaniem o działalności związku i na podstawie 
własnego doświadczenia o tym, jak związek naprawdę 
działa, a także o tym, jakie są tradycyjne praktyki 
pracodawcy polegające najczęściej na przekonywaniu, że 
związki zawodowe nic pracownikom nie dają. Jeżeli znajdą 
się zainteresowani wstąpieniem do „Solidarności" z uwagi na 
niewłaściwe postępowanie pracodawcy, rodzinne lub 
osobiste związki z członkami naszej organizacji, albo strach 
przed zwolnieniami grupowymi to droga do pozyskania ich 
jest otwarta. Jeśli nie mają żadnego zdania, to musimy 
wykorzystać każdą możliwość, aby zdobyć ich poparcie. Jeśli 
są naszymi zagorzałymi przeciwnikami, to jedyne, co 
możemy zrobić, to bez rozdawania  na siłę deklaracji 
członkowskich spróbować do nich dotrzeć , w większości są 
to nasze koleżanki i koledzy ze stanowiska pracy. 
 
Zanim wy ciągniesz jakikolwiek wniosek, powinieneś 
najpierw porozmawiać z możliwie największą liczbą 
pracowników.  
Jeśli będziesz polegać na opinii jedynie kilku osób, to możesz 
uzyskać zafałszowany obraz sytuacji, który nie odzwierciedla 
opinii większości pracowników. Dobrym sposobem jest 
kontakt z możliwie największą ilością pracowników , 
rozmowa z członkami Solidamości , nie staraj się być 
stronniczy , pamiętając o zasadzie o dwóch stronach 
medalu. Członkowie związku powinni być pewni na sto 
procent podejmowanych decyzji , pamiętając że rzutuje to 
na wizerunek całej organizacji. 
 
Obrona członków jest najwyższym z zadań działacza 
związkowego 
Pamiętaj że szykanowanie i antyzwiązkowe zachowania czy 
to w przypadku wrogo nastawionych pracowników , czy to 
kierownictwa firmy, powinno być przez was poddane 
natychmiastowej ostrej reakcji.  Nie dotyczy to tylko 
działaczy związkowych , ale także szeregowych członków 
związku. Jakikolwiek atak na cały Związek jest także 
pośrednio atakiem na waszą osobę , wszak jesteście 
członkami tegoż związku. Związek może postarać się o 
stworzenie atmosfery, dzięki której kierownictwo i 
pracownicy będą czuli się mniej zagrożeni przez działania 
związku , a może pomóc im to zrozumieć że związek działa 
wyłącznie w interesie pracowniczym i wszelkie działania na 
tym polu będą konsekwentnie przez niego prowadzone.  
Moralnym prawem każdego związkowca jest stanie na straży 
członków organizacji związkowej , którzy wybierając władze 
związku oczekują od aktywistów merytorycznego 
przygotowania do działalności w zakładzie pracy. 

 
                                              Dariusz Skorek 

 
PODZIAŁ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ 
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§8 

1. Członkowie Związku zrzeszają się na zasadzie 
terytorialno-branżowej, co oznacza, że:  

1) podstawową jednostką organizacyjną 
Związku jest organizacja zakładowa 
zrzeszająca pracowników zatrudnionych w 
danym zakładzie pracy bez względu na 
zawód; status organizacji zakładowej 
posiada również międzyzakładowa 
organizacja związkowa zrzeszająca 
członków Związku zatrudnionych w 
miejscach pracy nie objętych działalnością 
zakładowej organizacji związkowej; 

2) w przedsiębiorstwach i instytucjach 
wielozakładowych członkowie Związku 
mogą organizować się na zasadach 
określonych w pkt. 1 lub tworzyć - decyzją 
organizacji zakładowych - wspólne organy 
przedstawicielskie (Międzyzakładowe 
Komisje Koordynacyjne). Międzyzakładowe 
Komisje Koordynacyjne działają zgodnie z 
Regulaminem uchwalonym przez Komisję 
Krajową; 

3) osoby, które nie mogą się zrzeszać w 
macierzystych zakładach pracy, mogą 
tworzyć organizacje związkowe przy 
terenowych strukturach Związku;  

4) zakładowa organizacja związkowa w 
miarę potrzeby tworzy niższe ogniwa, a w 
szczególności: organizacje wydziałowe 
(oddziałowe) i koła. Organizacja 
wydziałowa (oddziałowa), obejmująca 
swym działaniem część zakładu pracy 
znajdującą się na terenie regionu innego 
niż region obejmujący zasięgiem działania 
organizację zakładową, może być na 
wniosek komisji zakładowej 
zarejestrowana przez zarząd regionu, na 
terenie którego prowadzi faktyczną 
działalność związkową. Zasady działania, 
warunki i tryb rejestracji określa Komisja 
Krajowa w drodze uchwały;  

5) podstawową jednostką terytorialną 
Związku jest region. Utworzenie regionu 
oraz zmiana zasięgu jego działania 
wymaga akceptacji Komisji Krajowej;  

6) zarząd regionu może tworzyć, na 
wniosek zainteresowanych komisji 
zakładowych, ogniwa pośrednie nie będące 
szczeblem władzy związkowej, określając 
ich strukturę, sposób powoływania, 
kompetencje oraz zasady finansowania;  

7) w ramach Związku na szczeblach 
regionalnym i krajowym mogą istnieć 
struktury branżowe, zawodowe lub 
problemowe. 

 

 

2. Związek może zawierać porozumienia o współdziałaniu z 
innymi związkami zawodowymi, jeśli statuty i działalność 
tych związków odpowiadają podstawowym zasadom 
określonym w niniejszym statucie.  

 

 
 

Znaczek z 1988 roku „Patron ZOMO 
w Nowej Hucie” 

 

KALENDARIUM 
1981 r  cz. 2 

10 IV - KKP powołała na swojego rzecznika Janusza 
Onyszkiewicza oraz utworzyła Biuro Informacji Prasowej 
"Solidarność" (BIPS) z siedzibą w Gdańsku. 

22 IV - rząd podjął decyzję o wprowadzeniu kartek na 
masło, mąkę, ryż i kaszę. 

12 V - rejestracja "Solidarności" Rolników Indywidualnych, 
której towarzyszył strajk okupacyjny w siedzibie ZSL w 
Bydgoszczy i głodówka w Inowrocławiu. 

13 V - zamach na papieża Jana Pawła II. 

9 VI - zarejestrowano NSZZ Indywidualnych Rzemieślników 
"Solidarność" oraz Konfederację Autonomicznych Związków 
Zawodowych. 

28 VI - odsłonięcie pomnika ku czci ofiar Poznańskiego 
Czerwca 56. W Radomiu położono kamień węgielny pod 
pomnik Pamięci 1976roku. 

3 VIII - akcja na warszawskim rondzie: MO zablokowała 
trasę protestacyjnego przejazdu MZK i innych 
przedsiębiorstw transportowych - 50 godzin kolumna stała 
na skrzyżowaniu ul. Marszałkowskiej i Al. Jerozolimskich, 
zjechała po 2-godzinnym strajku ostrzegawczym Regionu 
Mazowsze. 

 

Szczęśliwy jest naród, którego historia jest nudna. 
Charles Louis de Secondat Montesquieu 

(Monteskiusz, 1689 - 1755) 
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