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Maj - Czerwiec 2005 roku –   członków 265, czynnych zawodowo – 259 ---- 
 
Komisja Zakładowa postanowiła w związku z przypadającą w bieżącym roku 25-tą rocznicą 
powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” obdarować 
Członków Organizacji Związkowej pamiątkowym gadżetem, upamiętniającym tą historyczną 
datę. Wśród wielu ofert postanowiliśmy zakupić pamiątkowe ręczniki z logo 25-lecia 
Solidarności na biało czerwonym tle. Okolicznościowe ręczniki nie są dostępne w wolnej 
sprzedaży, lecz robione na zamówienie Komisji Zakładowych NSZZ „Solidarność”.  
 
Komisja Zakładowa zamierza zorganizować wycieczkę do miejsc związanych z osobą Jana 
Pawła II. Trasa wycieczki obejmować będzie Kraków i Wadowice. Pierwsze przymiarki 
związane z tym wyjazdem dotyczyły czerwca, niestety z powodu dużego obłożenia miejsc 
noclegowych w okolicach Krakowa, planowany termin został przesunięty na wrzesień 
bieżącego roku. Wiązało się to także z terminem Pikniku organizowanego przez Cadbury 
Wedel dla pracowników, dla zakładu warszawskiego dnia 12 czerwca.  
Planowana we wrześniu wycieczka dotyczyć będzie wszystkich pracowników bez względu na 
przynależność do związku zawodowego NSZZ „Solidarność”. 
 
W miesiącu czerwcu, Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w swoich działaniach musiała 
podjąć interwencję w sprawie ubrań ochronnych dla pracowników. Po zdefiniowaniu problemu 
i z sygnałów, które przekazywali członkowie, w znacznym stopniu pogorszyła się usługa 
prania odzieży ochronnej. Komisja Zakładowa wystąpiła z prośbą do odpowiedzialnej komórki 
organizacyjnej w zakładzie, o przyjrzenie się temu problemowi. 
 
Pod koniec kwietnia odbyły się wybory uzupełniające na Wydziałowego Społecznego 
Inspektora Pracy na dziale tortów i figurek likworowych, po odejściu dotychczasowego SIP 
Koleżanki Małgorzaty Podsiadłej na rentę inwalidzką. W wyniku przeprowadzonych wyborów 
Wydziałowym Społecznym Inspektorem Pracy została Koleżanka Ewa Kazana.  
Serdecznie gratulujemy i życzymy, aby nowa funkcja społeczna, jaką pełnić będzie Ewa, 
przysporzyła jak najmniej problemów i interwencji dotyczących działu tortów i figurek 
likworowych.  
 
Komisja Zakładowa w piśmie skierowanym do Pani Dyrektor Marleny Sobierajskiej, wyraziła 
niezadowolenie z dotychczasowego przepływu informacji pomiędzy Zarządem Spółki  
i Komisją Zakładową. Po przeprowadzonej rozmowie ustalono, że stałe spotkania pomiędzy 
członkami NSZZ „Solidarność” i Kierownikiem Personalnym Panem Jackiem Jaczyńskim, 
odbywać się będą w poniedziałki każdego tygodnia. Pozwoli to na bieżąco przekazywać 
informacje i problemy zaistniałe w zakładzie pracy. 
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„Najbardziej głuchy jest ten, co nie chce słyszeć” 
 
Tradycją stało się, abym swoje artykuły zaczynać od cytatów, tym 
razem sięgnąłem do przysłowia wschodniego.   
Po raz kolejny i mam nadzieję, że ostatni zmieniamy wygląd  
i ułożenie naszej gazetki. Okres dopasowywania tematów uważam 
za zakończony. Jak zauważyliście już wcześniej zmienił się format, 
ale nie wpłynęło to na zawartość i ilość zamieszczanych artykułów, 
wręcz przeciwnie takie ułożenie stron pozwoliło nam 
wygospodarować więcej miejsca. Aby uatrakcyjnić Infosa, po 
skalkulowaniu kosztów i przeprowadzonych próbach, Komisja 
Zakładowa podjęła decyzję, aby gazetka była wydawana całkowicie 
w kolorze, dlatego w celach oszczędnościowych zmieniło się logo 
gazetki i dodany został w to miejsce spis treści. 
Do stałych materiałów dołączyły nowe, które będą umieszczane  
w każdym numerze. Jak mogliście zauważyć na stałe zagościły 
kolumny „Własnym słowem”, „Wiadomości z K.Z.”,  „Poznaj prawo” 

i wiadomości z Sekcji. Do tych kolumn, aby uatrakcyjnić i przybliżyć NSZZ „Solidarność” od 
bieżącego numeru dołączamy „Internet okno na świat”, „ Ludzie z S”  
i „ Komentarze”. Cieszę się bardzo, że Infos wpisał się w życie naszego zakładu i stał się 
źródłem informacji o tym, co się dzieje w naszym małym świecie pracowniczym  
i związkowym. 
 
Wiele gorzkich słów zostało w ostatnim czasie przekazanych przez pracowników do Komisji 
Zakładowej. Sytuacja, jaka miała miejsce w naszym zakładzie pracy nie wystąpiła z takim 
skutkiem nigdy w długoletnim istnieniu fabryki Wedla, a przynajmniej w okresie, kiedy mogą 
sięgnąć pamięcią najstarsi z naszych pracowników. Długo by szukać przyczyny tego 
zawirowania, co nie jest też rolą związków zawodowych, ale pewne informacje o problemie i 
możliwościach zażegnania tego, powinny być nam przekazane. Jako partner społeczny 
jesteśmy dalecy od tego, aby mieszać się w zasady prowadzenia biznesu, chyba, że dotyka to 
bezpośrednio pracowników, których jesteśmy przedstawicielami. Jestem wdzięczny 
pracownikom Cadbury Wedel, którzy poważnie podeszli do tej sytuacji i wykazali się 
oddaniem dla naszej szacownej firmy. Nie z ich winy wystąpił problem, którego lecące 
odłamki najbardziej dotknęły pracowników produkcyjnych. W rozmowach na temat zaistniałej 
sytuacji i elastycznego podejścia pracowników do problemu, otrzymaliśmy zapewnienie, że 
Spółka poważnie podejdzie do tematu i wykaże się elastycznością  
w stosunku do pracowników w trudnej sytuacji związanej z przesunięciem urlopu.  
Czy będą to same zapewniania , czy okaże się to realne, tego nie wiem, mam tylko nadzieję 
że nie odbije się to w sposób negatywny na pracownikach produkcyjnych.  
Musi się zmienić się sposób podejścia i przekazywania informacji przez część kierownictwa 
niższego szczebla, aby nie wprowadzać atmosfery nerwowości i niepotrzebnych komentarzy, 
jak to miało miejsce na dziale Ptasiego Mleczka. Nie jest to kazanie umoralniające, lecz nie 
mogę pozwolić, aby związek Solidarność, zbierał negatywne opinie  
i komentarze, za sytuację, która z racji obowiązujących przepisów prawnych, została w ten 
sposób przekazana Komisji Zakładowej. Możliwe było przekazanie informacji pracownikom o 
zaistniałej potrzebie przesunięcia w harmonogramie czasu pracy, bez zbędnego zamieszania i 
wikłania w to związku Solidarność, który w pewnym momencie, musiał tonować i uspokajać 
nerwową atmosferę na danym dziale produkcyjnym, czego nasza Komisja Zakładowa 
oczekiwała od odpowiedzialnych osób z ramienia Spółki.  
Kończąc na podsumowanie przytoczę jeszcze jeden cytat, który jest zarazem refleksją. 
 
Od człowieka nie można wymagać więcej, niż sam jest gotów dać. 
Nie można zbierać pszenicy tam, gdzie rośnie trawa.          H. Jackson Brown 
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PIKNIK 
 

W dniu 12 czerwca 2005 roku w Warszawie odbył się Piknik dla pracowników Cadbury Wedel 
Sp. z o.o. zorganizowany przez Spółkę. Część kosztów poniesionych za organizację   tej 
imprezy w Warszawie i Bielanach Wrocławskich, na zasadzie refundacji ponieść ma Zakładowy 
Fundusz Świadczeń Socjalnych. Całość imprezy odbywała się pod hasłem „Cadbury Wedel ,Od 

Serca, Pomagamy Innym”.  
 
Komisja Zakładowa świadoma 
odpowiedzialności spadającej na nią, za 
prawidłowe rozdysponowanie środków 
zgromadzonych na funduszu socjalnym, 
postanowiła przyjrzeć się organizacji  
i zebrać opinie wśród pracowników dotyczące 
wspomnianej imprezy. Odbyło się jedno 
spotkanie robocze, przed mającą odbyć się 
imprezą, które miało wyjaśnić szczegóły 
organizacyjne. 
Sprawy dotyczące Pikniku omówione zostały 
szczegółowo podczas posiedzenia Komisji 
Zakładowej i Komisji Socjalnej. Rodziły się 
pewne wątpliwości, które rozwiać mogła 

tylko sama impreza.  
Niedziela 12 czerwca nie zapowiadała się zbyt ciekawie pod względem pogody, lecz na 
przekór zapowiedziom pozytywnie nas zaskoczyła. Obserwacje poczynione na gorąco  
i opinie pracowników, nie wprowadziły w zachwyt związkowców. Impreza organizowana  
w swojej nazwie jako Piknik dla pracowników i pod taką nazwą występuje w preliminarzu 

funduszu świadczeń socjalnych, okazała się 
całkiem innym przedsięwzięciem niż 
przedstawiane wcześniej stronie związkowej. 
Opinie pracowników nieposiadających dzieci, 
nie były zbyt pochlebne dla pikniku.  
Wśród powtarzających się głosów, padało 
najczęściej stwierdzenie, o braku 
wcześniejszej informacji, że jest to impreza 
skierowana do dzieci i dla dzieci. Drugą 
stroną są opinię pracowników, którzy 
przybyli ze swoimi pociechami. Ogólne 
wrażenia tej grupy były raczej pozytywne, 
chociaż i oni nazwali tą imprezę „piknikiem 
kolejkowym”. Długie kolejki do skorzystania 
z ofert przygotowanych przez organizatorów, 

w pewnym momencie odstraszały najbardziej zainteresowanych, czyli nasze pociechy. Osłodą 
całości miały być słodkości oferowane pod białym namiotem, gdzie umiejscowione zostały 
także miejsca do spożywania posiłku. Dostęp do tego miejsca okazał się także 
przedsięwzięciem dla bardzo cierpliwych. Różniło to się bardzo od wcześniejszych informacji 
przekazanych przez organizatorów, przedstawicielom obydwu związków. Szczytny cel, który 
przyświecał tej imprezie, nie powinien w swoich zamierzeniach przysłonić podstawowego celu, 
jakim miała być impreza dla pracowników i ich rodzin. Obserwacje poczynione przez obydwa 
związki zawodowe działające w zakładzie, są bardzo obiektywne i zrównoważone, jedynym 
usprawiedliwieniem dla osób odpowiedzialnych za organizację imprezy, może być tylko 
szczytny cel, jaki przyświecał piknikowi i brak doświadczenia w organizacji takiego 
przedsięwzięcia.  
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BĘSIA 2005 
 

IX Międzynarodową Spartakiadę Przemysłu Spożywczego uważam za otwartą- takimi słowami 
rozpoczął Przewodniczący Sekretariatu Przemysłu Spożywczego Mirosław Nowicki, witając 
zawodników z 36 zakładów pracy.  
Nie mogło wśród zgromadzonych ekip zabraknąć przedstawicieli Cadbury Wedel Sp. z o.o. 
którzy od wielu lat uczestniczą w zmaganiach sportowych w tej wspaniałej imprezie.  
Ale zacznijmy od początku, dnia 29 kwietnia 2005 roku z ulicy Lubelskiej wyrusza skromna 20 
osobowa reprezentacja, mając przed sobą drogę na Ziemię Warmińską do Ośrodka  
w Bęsi koło Biskupca. Po wyczerpującej podróży około 18,30 dojechaliśmy do ośrodka  
i zostaliśmy zakwaterowani w pokojach. Na piątek zaplanowane było tylko spotkanie 

integracyjne wraz z dyskoteką.  
Sobotni ranek powitał nas wspaniałą słoneczną 
pogodą, po śniadaniu zgromadziliśmy się na 
placu apelowym, gdzie po odśpiewaniu 
hymnów państwowych uczestniczyliśmy w 
oficjalnym otwarciu spartakiady. Wśród 36 
zespołów reprezentujących zakłady przemysłu 
spożywczego, znalazły się reprezentacje  
z Litwy i Chorwacji. Po rozlosowaniu grup  
w poszczególnych dyscyplinach do boju jako 
pierwsza ruszyła drużyna piłki nożnej. Niestety, 
nie udało się naszym Panom wyjść z grupy. 
Turniej piłki nożnej był najmocniej obsadzona 
dyscypliną spartakiady i składał się z czterech 
grup po sześć drużyn. Zaczął nas także 

prześladować zły los, który ciągnął się do końca spartakiady. Podczas jednego z meczów 
musieliśmy sięgnąć po bramkarza  
z zaprzyjaźnionej drużyny Nestle Kalisz, naszych dwóch zawodników skręciło sobie stopy. 
Niestety nie wyszło to na zdrowie Koledze, który w jednym z meczów doznał 
skomplikowanego złamania nogi.  

Do boju wystartowały drużyny w rzucie lotką i 
trójboju. I tutaj także nie znaleźliśmy się  
w pierwszej dziesiątce, mimo wielkiego 
zaangażowania i determinacji, najważniejsze, 
że pogoda wynagrodziła niepowodzenia i nie 
popsuła do końca humorów.  
Po obiedzie do rywalizacji przystępują nasi 
siłacze. Turniej przeciągania liny imienia 
Andrzeja Kamińskiego zgromadził na starcie 10 
drużyn. I znowu odzywa się przysłowiowy 
pech, który gnębi naszą ekipę.  
Bałagan organizacyjny już na wstępie pozbawia 
nas jakichkolwiek szans na dobre miejsce. Trzy 
najsilniejsze drużyny turnieju, czyli Cadbury 

Wedel, Morliny i Totolotek trafiają do jednej grupy, przy okazji organizatorzy przygotowali za 
krótką linę i walczymy w składach trzyosobowych. Rozwiały się nasze marzenia o dobrym 
występie. O sile tej grupy może świadczyć fakt, że drużyna Morlin zajęła pierwsze miejsce, a 
Totolotek drugie w całym turnieju.  
Pozostała nam satysfakcja dekorowania drużyn w tej konkurencji, jako że byliśmy 
fundatorami pucharów i dzięki życzliwości Pani Dyrektor Marleny Sobierajskiej wspaniałego 
torcika wedlowskiego i koszy ze słodyczami. 
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Nie udało się także reprezentantom w tenisie stołowym, którzy zostali wyeliminowani po 
zażartych bojach. Sobotę kończyliśmy w minorowych nastrojach z dwoma kontuzjami naszych 
zawodników i jedną kontuzją zaprzyjaźnionego kolegi. 
Niedzielny pierwszomajowy poranek powitał nas deszczem, naszej drużynie została tylko 
jedna konkurencja do rozegrania – kajaki. Nie udało nam się wywalczyć dobrych miejsc na 
boiskach sportowych, ale organizujemy zabawę pod parasolami z akordeonem, harmonijką  
i gitarą. Wszyscy podążający na boiska spędzają parę minut bawiąc się razem z naszą 
drużyną. Mimo niepowodzeń sportowych, potrafimy bawić się do końca z naszymi rywalami. 
Po południu odbywa się ostatnia konkurencja wyścigi kajakowe. I znowu przysłowiowy pech, 
trafiamy na mistrzów i w strugach deszczu przemoczeni do ostatniej nitki odpadamy z tej 
konkurencji. Mimo tego niepowodzenia dobry nastrój nas nie opuszcza i wieczorem 
organizujemy popisy wokalno – instrumentalne, aby cała spartakiada zapamiętała drużynę 
Cadbury Wedel. O godzinie 22 zostaje oficjalnie zamknięta Spartakiada i odbywa się 
dekoracja zwycięzców, rano po śniadaniu czeka nas podróż powrotna do Warszawy. 
Opuszczamy Bęsię bez nagród, ale zostawiliśmy tu niezapomniane wrażenia i sympatię 
wszystkich uczestników. Jesteśmy najlepsi !!!! 

Dariusz Skorek 
 
 

Dnia 10.06.2005 roku w Warszawie odbyła się kolejna 
Rada Sekcji Krajowej Przemysłu Cukierniczego. Podczas 
spotkania omówiono prace nad połączeniem Sekcji 
Cukierniczej z Sekcją Piekarzy i Młynarzy. Zapadły 
decyzje o Walnym Zebraniu Delegatów obydwu Sekcji, 
na którym dojdzie do połączenia. Będzie to dobry 
moment przed zbliżającymi się wyborami w 2006 roku.  
Przedstawiciele z zaniepokojeniem wysłuchali 
sprawozdania związkowców z likwidowanego zakładu 

Fazer (dawny Bałtyk) w Gdańsku. Nagła decyzja fińskiego koncernu cukierniczego Cloetta 
Fazer o zamknięciu swojej filii  
w Polsce, jest kolejnym przykładem stosowania podwójnych standardów dialogu socjalnego 
przez niektóre korporacje ponadnarodowe działające w poszerzonej Unii Europejskiej.   
Na dodatek zostało naruszone porozumienie o Europejskiej Radzie Zakładowej koncernu 
Fazer. Wynika z niego, że zamiar takiej decyzji powinien być uprzednio skonsultowany  
z europejskim przedstawicielstwem pracowników. W zakładzie w Gdańsku straciło pracę 
ponad 300 pracowników. NSZZ "Solidarność" wystąpiła z protestem przeciwko złamaniu 
obowiązujących procedur do zarządu Cloetta Fazer Group, zwracając się jednocześnie do 
skandynawskich związków zawodowych o wsparcie w walce przeciwko traktowaniu polskich 
pracowników niezgodnie z europejskimi standardami konsultacji.  
Rada Sekcji wysłuchała też sprawozdania z sytuacji w Goplanie od niedawna pod zarządem 
Jutrzenki S.A.  Komisja Międzyzakładowa w Poznaniu nie wyraziła zgody na zwolnienie 
Przewodniczącego Dariusza Skrzypczaka. Smaczku całej sprawie dodało zachowanie związku 
OPZZ w Poznaniu. Tego samego dnia, gdy do zakładowej “S” wpłynął wniosek pracodawcy o 
wyrażenie zgody na zwolnienie przewodniczącego, wieść o tym rozeszła się wśród załogi, 
mimo braku formalnego upublicznienia tego zamiaru. Szczególnej radości dostarczono 
działaczom i członkom związku branżowego. To przykre, bo przecież  
w interesie ludzi pracy związki zawodowe, nawet, jeżeli posiadają odrębny rodowód, powinny 
zajmować wobec pracodawcy wspólne stanowisko, a nie eksponować niechęć.  
W spółce mówi się, że branżowcy wciąż nie mogą pogodzić się z faktem powstania  
w Goplanie zakładowej “S”, m.in. na skutek ich bierności i nieskutecznego działania na rzecz 
załogi. Tak, więc mniej lub bardziej świadomie pracodawca ożywił zaszłości i pokazał, że 
związki są skłócone. 
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Proponujemy następną kolumnę, która pozwoli poznać nasz 
związek. Będąc nieskromnymi zaczniemy od zaprezentowania 
strony internetowej naszej Komisji Zakładowej. Wielu z was nie 
posiada dojścia do Internetu i z tego powodu będziemy 
prezentować strony związane z NSZZ „Solidarność”.  
Strona Komisji Zakładowej nr 311 NSZZ „Solidarność” Cadbury 
Wedel Sp. z o.o. powstała w 2001 roku i umieszczona została na 
płatnej części portalu Wirtualnej Polski. 
Aktualizacja strony, czyli dodawanie nowych wiadomości odbywa 

się raz na tydzień, chyba, że są pilne informacje, które zamieszczane są na bieżąco. Na 
górnym pasku strony umieszczone zostały łącza do interesujących nas innych portali 

internetowych. 
Patrząc od lewej strony 
przy logo Solidarności 
są to: mapa pogody, 
Komisja Krajowa, 
Region Mazowsze, 
Sekcja Krajowa 
Przemysłu 
Cukierniczego,  
Kurier Mazowsza, 
Tygodnik Solidarność.   
Po lewej stronie ekranu 
umieszczone zostały 
łącza do 
poszczególnych 
katalogów związanych  
z naszą Komisją 
Zakładową.  
Patrząc od góry są to: 
Aktualności, KZ 311, 
Skład, Historia, ERZ, 
Infos, SIP, Uchwały, 

Prawo, Mobbing, ZPS, Dokumenty, U.E., Ciekawostki, Linki i Kontakt  
Poniżej umieszczona została Księga Gości, w której to można umieszczać wpisy o Komisji  
i stronie internetowej, oraz komentarze do artykułów i publikacji. Pod Księgą Gości 
umieszczony został odnośnik do strony Komisji Krajowej, związanej z zakładaniem związków 
zawodowych i informacjami, dlaczego warto do nich należeć.  
Strona WWW utrzymana jest w formie wiadomości przekazywanych przez redakcję Infosa, co 
stanowi w zamierzeniach powiązanie obydwu projektów i dlatego w momencie powstania 
naszej gazetki w 2002 roku, stara strona została przebudowana w ten sposób, aby obydwa 
projekty, czyli Infos i Strona WWW stanowiły jedną całość. Oprócz głównych odnośników, 
które zostały omówione wcześniej, na każdej rozwijanej stronie znajdują się łącza do 
bezpośrednich informacji dotyczących danego tematu, z pominięciem głównego katalogu. 
Miało to na celu ułatwienie poruszania się w danej problematyce bez długotrwałego 
poszukiwania tematu. Odpowiedzialnym za projekt i przygotowanie strony jest Kolega Dariusz 
Skorek, oraz Koledzy redagujący Infos. Dlatego jak łatwo zauważyć najbardziej 
rozbudowanym katalogiem jest odnośnik do Infosa. Można tam znaleźć wybrane artykuły, 
zdjęcia, oraz powoli uzupełniane wszystkie wydania gazetki. Niestety część stron jest w tak 
zwanej budowie, czyli zbieraniu informacji, dopiero po uzupełnieniu przynajmniej 
podstawowych wiadomości, będą czynnymi katalogami. 
W następnym numerze zaprezentujemy Stronę WWW Sekcji Krajowej Przemysłu 
Cukierniczego NSZZ „Solidarność” 
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Ludzie z „S” 
PRZEWODNICZĄCY - DARIUSZ SKOREK 

 
Urodzony - 15 luty 1967 w Warszawie. Całe moje życie 
związane jest z tym miastem, jak i mojej rodziny. Byłem 
najstarszym z trojga braci i przez to zbierałem największe 
baty od rodziców. 
Rodzina - Żona Beata i dwoje dzieci, sześcioletnia Agatka  
i dwuletni Krzyś. Jak mówią wszyscy rozpieszczeni przez tatę, 
ale ja się z tym nie zgadzam. Mają dużo swobody, lecz kiedy 
trzeba wprowadzić trochę dyscypliny, to stanowczo to 

egzekwuję. Jak każde małe dzieci dobrze znają słabości rodziców i potrafią to wykorzystać, 
szczególnie młodszy Krzyś, który jest pod wpływem autorytetu starszej Agatki, która potrafi 
już nieźle manipulować młodszym bratem.  
Szkoła -Podstawówka we Włochach, ale tych warszawskich, wszyscy się śmieli, że 
kończyłem szkołę za granicą, a później Szkoła Rzemiosła Artystycznego na Włościańskiej  
w kierunku grawer. Nie spełniło się moje marzenie o Liceum Plastycznym. Wśród wielu szkół 
szukałem takiej, która posiada profil plastyczny i moje kroki skierowałem w stronę rzemiosła 
artystycznego. Nie było łatwo się do niej dostać, do egzaminu z rysunku plastycznego 
przystąpiło po ośmiu zdających na trzydzieści pięć miejsc w jedynej klasie.  
Praca - Zakłady Wedla są moim pierwszym miejscem pracy, to moja taka druga rodzina.  
We wrześniu minie dwadzieścia lat odkąd tu pracuję. Na początku Centralne Warsztaty 
Mechaniczne na stanowisku grawer – ślusarz, po dziewięciu latach następuje reorganizacja 
stanowisk i trafiam na dział czekolady twardej do produkcji batonów „Pawełek” przy 
zarabianiu kremów. Później przychodzi propozycja prowadzenia agregatu C-275 B 
nazywanego „Orzechówką”, czyli czekolad z dodatkami i zostaję czekoladziarzem. 
Pasje – Stanowczo morze i wszystko, co się wiąże z tą tematyką. Jestem pasjonatem żagli i 
nie tylko pływania pod nimi, ale całą otoczką z tym związaną, czyli tradycje żeglarskie, pieśni 
szanty, literatura i malarstwo. Nie jest to bierny zachwyt, ale sam posiadając trochę talentu 
maluję obrazy i grafiki, ( które są moim konikiem), ale także gram i śpiewam muzykę folkową 
i szanty. Ukończyłem 7 klas szkoły muzycznej na kierunku skrzypiec i 5 klas szkoły w grze na 
trąbce, po za tym gram na gitarze, banjo, flażolecie  
i ostatni, co się stało moją pasją harmonijce ustnej. Człowiek orkiestra jak śmieje się moja 
żona i nie tylko sam wariat to jeszcze dzieci w to wciąga. Zauważyłem, że Krzyś też wykazuje 
zainteresowanie w kierunku muzyki i instrumentów i jednym z pierwszych prezentów był mały 
akordeon, na którym zawzięcie teraz gra, z pomocą siostry, bo sam nie potrafi rozciągnąć 
miecha.  
Związek – Nie ukrywam, że zaraziłem się od ojca, nie był on żadnym rewolucjonistą lub 
działaczem wysokiego szczebla, ale wtedy poczułem smak wolności.  
Pierwsze bibuły i potajemnie słuchane Radio Wolna Europa, ukształtowały moją świadomość w 
stronę Solidarności. Dużo pomógł tez kościół i potajemne spotkania na plebani, a później 
pielgrzymki Ojca Świętego umocniły moją wiarę w walkę. Szkoła na Włościańskiej w 
niedalekiej odległości od grobu Księdza Jerzego Popiełuszki i pierwsze zatrzymanie przez 
milicję po demonstracji przy grobie, o mały włos nie zakończyłoby mojej nauki zawodu. 
Później już w Wedlu poznałem Marka Wytrykowskiego i Andrzeja Kamińskiego i w momencie 
ponownej rejestracji związku od razu wstąpiłem w szeregi członków NSZZ „Solidarność”. 
Teraz podjąłem się ciężkiego wyzwania przewodnictwa Wedlowskiej Solidarności i zmianą 
odbioru związku wśród pracowników. Staram się być jak najbliżej członków, szczególnie tych 
z produkcji i przy najmniej raz w tygodniu przejść się po działach produkcyjnych, jeżeli na to 
pozwala czas. Jest to ciężka praca i z perspektywy lat podziwiam Andrzeja Kamińskiego, który 
przez tak długi okres wytrzymywał stres  
i odpowiedzialność ciążącą na Przewodniczącym organizacji związkowej. 
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określonych w poleceniu wyjazdu służbowego. Będziemy wówczas mieli do czynienia z 
podróżą służbową. 
Czas, w którym pracownik w delegacji świadczy pracę ( wykonuje swoje obowiązki 
pracownicze) jest niewątpliwie czasem jego pracy. Czas podróży służbowej wliczamy także 
wówczas, gdy podróż służbowa przypadła w czasie pracy zgodnie z obowiązującym 
pracownika rozkładem czasu pracy. Godziny tej podróży wlicza się do czasu pracy, niezależnie 
od tego, że w czasie tej podróży pracownik nie świadczył pracy, lecz np. jechał pociągiem do 
miejsca, do którego został oddelegowany.  
 
Za pracę może być uważane tylko odbywanie podróży służbowej w „czasie pracy” 
wynikającym z obowiązującego pracownika rozkładu i harmonogramu pracy. 
 
Sąd Najwyższy stwierdził także, że jeżeli po zużyciu na podróż służbową całego swojego czasu 
pracy pracownik wykonuje jeszcze ponadto jakąś konkretną pracę, przysługuje mu za to 
dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych. 
 
ZAPAMIĘTAJ 
 
Czas podróży służbowej pracownika wliczamy do czasu pracy gdy: 

 Podczas podróży służbowej wykonuje pracę 
 Praca pracownika polega w przeważającej mierze na wykonywaniu 

obowiązków poza stałym miejscem pracy 
 Podróż służbowa rozpoczęła się w czasie pracy pracownika i trwa jeszcze po 

jego zakończeniu 
 Podróż służbowa trwa w czasie pracy pracownika 
 Przed odbyciem podróży służbowej pracownik miał obowiązek stawić się w 

pracy, nawet wówczas, gdy w tym czasie nie wykonywał swoich 
obowiązków.  

  
 

 
 

Po raz pierwszy ukazuje się na stałe nowa kolumna. Mam nadzieję, że nie zabraknie 
komentarzy, które będziemy tu umieszczać. Materiały zamieszczane w tej kolumnie pochodzić 
będą z waszych wypowiedzi i wpisów w księdze gości zamieszczonej na naszej stronie 
internetowej. 
 

 „Mam nadzieję, że wasza strona będzie się nadal tak prężnie rozwijać jak do tej pory, 
jedna uwaga, skupcie więcej siły na uzupełnieniu strony z historią Wedlowskiej 
Solidarności” 

PAWEŁ W. 
 

PODRÓŻ SŁUŻBOWA 
 

Pracodawca może polecić pracownikowi 
wykonywanie określonego zadania służbowego 
poza miejscowością, w której znajduje się 
siedziba pracodawcy lub stałe miejsce pracy 
pracownika, w terminie i miejscu  


