
 

  

  
 

WIADOMOŚCI Z KOMISJI ZAKŁADOWEJ 
 
Lipiec - Sierpień 2005 roku –  członków 265, czynnych zawodowo – 259 ---- 
 
Komisja Zakładowa wystosowała pismo do Pani Dyrektor Marleny Sobierajskiej w sprawie 
sytuacji i zachowań, które w ostatnim czasie nasiliły się w naszym zakładzie. Zaniepokojenie 
Komisji wzbudziły relacje pracowników, którzy wręcz w dramatyczny sposób przedstawili 
sytuacje występujące na działach produkcyjnych. Komisja Zakładowa, na co czwartkowych 
posiedzeniach postanowiła wystąpić z tą formą przekazania informacji, aby podkreślić powagę 
sytuacji, posługując się kilkoma przykładami, które miały miejsce  
w ostatnim okresie, a stanowiącymi pewne przypadki, które występują, na co dzień  
w stosunku pracy.  
 
Komisja Zakładowa na ręce Przewodniczącego Dariusza Skorka, otrzymała od Pani Dyrektor 
Marleny Sobierajskiej pismo, które postanowiliśmy zacytować w całości: 
 
„Szanowny Panie. 
Dwie minione niedziele to niezwykły czas dla naszych pracowników i ich rodzin. Wysoka 
frekwencja na piknikach w Warszawie i Wrocławiu to dla nas jasny sygnał, że nie tylko razem 
pracujemy, ale i lubimy i potrafimy wspólnie się bawić. 
Pozytywne wrażenia, jakimi dzielą się z nami piknikowicze dowodzą, z jaką dumą pracują  
w Cadbury Wedel – firmie, która buduje na znakomitej marce, docenia talent swoich 
pracowników i wspiera tych, którzy podejmują trud wspierania bardziej potrzebujących. Gala 
Wielkich Serc nadała ton świętowaniu, spotkaniu z przyjaciółmi i rodzinami.  
Wierzę, że wszyscy dobrze się bawili. 
W Ogrodzie Wielkich Serc podziękowaliśmy już tym, którzy angażując się w budowanie 
dobrych społeczności lokalnych. Proszę przyjąć serdeczne podziękowania za pomoc włożoną w 
to, by te piękne wydarzenia cieszyły się sukcesem i powodzeniem wśród pracowników. 
Z poważaniem Marlena Sobierajska Dyrektor Personalny. 
 
Komisja Zakładowa na swoich, co czwartkowych posiedzeniach przyznała 3 zapomogi 
bezzwrotne i 1 odrzuciła. Wszystkie zapomogi statutowe, na podstawie uchwały KZ, zostały 
skierowane do realizacji przez „Concordia Capital” zgodnie z ubezpieczeniem „Spokojna 
Głowa”, którym zostali objęci członkowie NSZZ „Solidarność”. 
  
Trwają prace nad odtworzeniem historii naszej Komisji Zakładowej. Pragniemy podziękować 
wszystkim, którzy do tej pory podzielili się posiadanymi materiałami i wspomnieniami. 
Szczególnie serdecznie dziękujemy Panu Sławomirowi Wyczańskiemu za przekazane zdjęcia i 
dokumenty z lat 1980-81, oraz Kolegom Markowi Wytrykowskiemu i Ryszardowi 
Poznańskiemu. Dzięki tym osobom odtwarzamy historię związku „Solidarność” w Wedlu. 
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„Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry! Musicie być mocni tą 
mocą, którą daje wiara! Musicie być mocni mocą miłości, która jest 
potężniejsza niż śmierć”                           JAN PAWEŁ II 
 
22 lipca 1983 roku zniesiono bezterminowo Stan Wojenny,  
23 czerwca 1983 roku na lotnisku Balice Papież Jan Paweł II 
wypowiada słowa, które dają nadzieję i stają się zapowiedzią 
zmiany nastawienia władzy w Polsce. Dlaczego zacząłem od tego 
cytatu i tych dat. W ferworze fetowania 25 rocznicy powstania 
„Solidarności” i licytowania się o obchody , zapomnieli wszyscy  
o człowieku, o posłaniu jakie miał nieść związek i do jakiego się 
zobowiązał. Jakże istotna była II Pielgrzymka Ojca Świętego i jak 
ważne przesłania zostawiła zmęczonemu Narodowi, zamkniętemu 
jeszcze szczelnym murem stanu wojennego.  

Słowa wypowiedziane na pożegnanie Ojczyzny, przekonały ówczesnych dysydentów, że 
nadszedł czas odwilży i czas wybaczania. Nieuchronnie zbliża się termin wyborów 
parlamentarnych i prezydenckich w Polsce. Coraz bardziej z zaciekawieniem obserwujemy 
sondaże dotyczące tego wydarzenia. Ale czy wyciągnęliśmy wnioski z ostatniego okresu, lub z 
poprzednich lat? Obawiam się, że trudno dopatrywać się w tym zamieszaniu rozsądku 
społeczeństwa polskiego. Nie mam zamiaru agitować za jakimkolwiek kandydatem, lub 
ugrupowaniem politycznym i nie jest to tez celem związku „Solidarność”. Poparcie, jakie  
w przeszłości udzielone zostało Ruchowi Społecznemu AWS, odbiło się czkawką i utratą 
zaufania dla działań związków, które w swoim programie powinny skupić się na obronie praw 
pracowniczych i ludzkich. Zostawiam osąd i wybór wam wszystkim, aby w swoim sumieniu 
dokonać prawidłowej oceny i zgodnie z tym oddać swój głos. 
 
W dniach 18-20 lipca 2005 roku w Dublinie odbyło się Europejskie Forum Branży Cukierniczej 
Cadbury Schweppes (ERZ). Z Polski uczestnikami był Marek Wytrykowski, który w tym 
wydarzeniu uczestniczył po raz pierwszy, oraz po raz drugi Dariusz Skorek.  
Forum dokonało ostatecznego przeglądu porozumienia, które zostało podpisane przez 
przedstawicieli pracodawców i pracowników, oraz dokonało wyboru koordynatora Forum ze 
strony pracowników, którym po raz kolejny został przedstawiciel Irlandii Jimmy Whelan. 
Więcej informacji o Forum zamieścimy w następnym numerze, w momencie, gdy dotrą do nas 
dokumenty i komunikat z obrad ERZ.  
 
W dniu 21 lipca 2005 roku na zaproszenie Zarządu Spółki odbyło się spotkanie ze związkami 
zawodowymi, celem omówienia dwóch projektów. Jednym z nich są zmiany organizacyjne w 
Spółce dla zakładów warszawskiego i wrocławskiego. Takie same spotkania zostały 
zorganizowane dla pracowników i pionu zarządzającego. Zaproponowane zmiany zmieniają 
całą strukturę zarządzania i umożliwiają awans ludzi rozsądnych i potrafiących być 
odpowiedzialnym za grupę pracowników. Warto zastanowić się i w swoim własnym Ja, 
sprawdzić czy aspiracje i umiejętności lub przełamanie własnych kompleksów nie są 
wystarczającym wyzwaniem i pozwolą na ubieganie się o nowe stanowiska.  
Drugim projektem jest ankieta, którą wszyscy pracownicy firmy Cadbury, będą wypełniać na 
jesieni bieżącego roku. Ankieta obejmować będzie 55 tysięcy pracowników Spółki  
z całego świata. Ankieta będzie dobrowolna, natomiast związek „Solidarność” i kierownictwo 
Spółki apeluje do wszystkich pracowników o poważne potraktowanie tego projektu. Wyniki i 
przekrój odpowiedzi, przedstawiane będą nam jako przedstawicielom pracowników na 
spotkaniu ERZ i pozwolą ocenić rozwój i postrzeganie całej Firmy. Apelujemy, aby udzielane 
odpowiedzi były zgodnie ze spostrzeżeniami i odczuciami, a nie na zasadzie dyktanda lub, co 
gorsza podpowiedzi. Pragniemy, aby wiarygodność informacji przekazanych z Polski nie 
budziła zastrzeżeń i znalazła odzwierciedlenie w wynikach całej ankiety. Na całym świecie 
konstrukcja pytań będzie podobna, tym łatwiej będzie można ocenić poziom odpowiedzi w 
stosunku do całego koncernu Cadbury Schweppes.  

UBEZPIECZENIE „SPOKOJNA GŁOWA” 

 



 

  

W celu przypomnienia postanowiliśmy jeszcze raz przedstawić zasady ubezpieczenia 
grupowego „Spokojna Głowa”, którym objęci zostali członkowie NSZZ „Solidarność”. 
Za ubezpieczenie z ramienia Komisji Zakładowej odpowiedzialny jest Kolega Witold Podsiadły 
– Sekretarz Komisji Zakładowej, prowadzący agregat na dziale Czekolady Twardej. Osoba, 
która pragnie otrzymać świadczenie z ramienia „Concordii”, powinna zgłosić się do niego w 
celu wypełnienia wniosku z następującymi dokumentami (pamiętać należy o numerze 
rachunku bankowego, świadczenia obsługiwane są bezgotówkowo): 

 Śmierć ubezpieczonego – wypłacana rodzinie – wniosek, ksero dowodu osobistego 
(strona z nazwiskiem i strona z adresem, przy starych dowodach osobistych), odpis 
aktu zgonu, karta zgonu lub zaświadczenie lekarza o zgonie. 

 Śmierć małżonka ubezpieczonego – wniosek, ksero dowodu osobistego, odpis 
aktu małżeństwa, odpis aktu zgonu. 

 Śmierć dziecka ubezpieczonego – wniosek, ksero dowodu osobistego, odpis aktu 
zgonu, w przypadku mającego w dniu śmierci skończone 25 lat, a nie mającego 
ukończonego 26 roku , zaświadczenie z uczelni nauki w ostatnim roku 

 Martwe urodzenie się dziecka – wniosek, ksero dowodu, odpis aktu małżeństwa, 
akt urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe. 

 Urodzenie dziecka żywego – wniosek, ksero dowodu, odpis aktu urodzenia 
 Śmierć rodzica, lub rodzica małżonka – wniosek, ksero dowodu, odpis aktu 

urodzenia ubezpieczonego, odpis aktu zgonu (w przypadku rodziców – odpis aktu 
małżeństwa rodziców, w przypadku teściów- odpis aktu urodzenia małżonka, i odpis 
aktu małżeństwa ubezpieczonego z małżonkiem) 

 Pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem – wniosek, ksero 
dowodu, ksero „Karty Informacyjnej” ze szpitala- płatne w przypadku 5 dni i 
powyżej. 

 Poważne zachorowanie – wniosek, ksero dowodu i dokumentacja medyczna w 
postaci:  

1. Zawał serca – karta informacyjna i badania EKG, AIAt, AspAt, GGTP 
2. Udar mózgu – karta informacyjna 
3. Nowotwór – karta informacyjna i wynik badania histopatologicznego 
4. Łagodny guz mózgu – tak jak wyżej 
5. Stwardnienie rozsiane – karta informacyjna, dokumenty stwierdzające 

istnienie choroby w okresie, co najmniej 6 miesięcy od postawienia 
rozpoznania. 

6. Przewlekła niewydolność nerek – dokumentacja medyczna, dokumentacja 
stwierdzająca włączenie w program przewlekłych hemodializ lub dializ 
otrzewnowych. 

7. Chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych – karta informacyjna, 
wynik badania angiograficznego. 

8. Leczenie chorób naczyń wieńcowych – karta informacyjna, wynik 
koronagrafii 

9. Przeszczep dużych narządów – karta informacyjna, dokumentacja 
stwierdzająca umieszczenie na Centralnej Liście Biorców Przeszczepów. 

10. Utrata wzroku – dokumentacja medyczna. 
11. Utrata kończyn – dokumentacja medyczna, zdjęcie RTG uszkodzonej 

kończyny. 
12. Utrata mowy – karta informacyjna, kopia historii choroby. 
13. Ciężkie oparzenie – karta informacyjna  
14. Zapalenie wątroby typu B – karta informacyjna, dokumentacja medyczna 

stwierdzająca istnienie wymaganego przez OWU okresu trwania choroby. 
15. Śpiączka – karta informacyjna 
16. Plumonektomia – karta informacyjna, wynik badania histopatologicznego. 
17. Anemia aplastyczna – karta informacyjna z informacją o dalszym sposobie 

leczenia. 



 

  

Komisja Zakładowa we Frito Lay Polska wystosowała 
pismo do Komisji Krajowej o tresci: 
 
Zarząd Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ 
"Solidarność" nr 2915 we Frito Lay Poland Sp. z o.o.  w 
Grodzisku Mazowieckim, oraz osiem poszkodowanych 
kobiet bezprawnie zwolnionych        z pracy z naszego 
zakładu, składają głębokie podziękowania Komisji 
Krajowej, Sekretariatowi Przemysłu Spożywczego i 

Regionowi Mazowsze, a w szczególności: Krzysztofowi Zgodzie, Andrzejowi Adamczykowi, 
Mirosławowi Nowickiemu, Jerzemu Woźniakowi, Danucie Wojdat  
i Andrzejowi Matli za wielki wkład i zaangażowanie osobiste w zorganizowanie w dniach 22-
23. 06.2005 roku spotkania z grupą nordyckich dziennikarzy i działaczy MK WZZ z naszymi 
poszkodowanymi członkiniami związku. 
 

Międzynarodowa Konfederacja Wolnych Związków Zawodowych  
Rada Wykonawcza 

 
Uchwała dot. molestowania seksualnego w fabryce PepsiCo w Grodzisku 
Mazowieckim 
Rada Wykonawcza MK WZZ na swojej 123 sesji w Brukseli, 21-22 czerwca 2005 
Zauważa z oburzeniem przypadek molestowania seksualnego pracownic przez kadrę 
nadzorczą w fabryce żywności PepsiCo w Grodzisku Mazowieckim (k. Warszawy) w Polsce; 
Potępia odmowę lokalnego zarządu dla właściwego zbadania sprawy jak i politykę 
wymuszonych rezygnacji z pracy i zwolnień wobec ofiar, które protestowały i złożyły 
oskarżenia do Sądu Pracy w styczniu 2005; 
Wspiera wysiłki Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ “Solidarność” i Międzynarodowego 
Związku Spożywców wobec firmy dla zbadania zarzutów, podjęcia właściwych działań wobec 
oskarżonych i przywrócenia ofiar z pełnym wynagrodzeniem wstecz i zasiłkami; 
Wzywa zarząd PepsiCo do przestrzegania odpowiednich międzynarodowych standardów pracy 
jak i prawodawstwa polskiego, jak tez własnego “Ogólnoświatowego Kodeksu Postępowania” 
zobowiązującego przedsiębiorstwo stworzenia środowiska pracy wolnego od wszelkich form 
dyskryminacji, w tym molestowania seksualnego i innych jego form. 
 

PRZEŻYĆ TE DNI.. 
 

17 sierpnia 1980 roku, na dwóch drewnianych tablicach spisane zostały postulaty 
strajkujących stoczniowców w Gdańsku. Tablice zostały wywieszone na bramie w czwartym 
dniu strajku. Mija od tego czasu 25 lat, lat wzniesień i upadku, siły i słabości „Solidarności”. 
Co w naszej pamięci zostało z wyrażonego wtedy sprzeciwu? Przypomnijmy sobie te 
postulaty, dla jednych to będzie powrót do przeszłości, dla innych rzecz, z którą zapoznają się 
po raz pierwszy.  

1. Akceptacja niezależnych od partii i pracodawców wolnych związków zawodowych 
wynikających z ratyfikacji przez PRL Konwencji nr 87 Międzynarodowej Organizacji 
Pracy, dotyczących wolności związków zawodowych. 

2. Zagwarantowania prawa do strajku oraz bezpieczeństwa strajkującym i osobom 
wspomagającym. 

3. Przestrzeganie zagwarantowanej w Konstytucji PRL wolności słowa, druku, publikacji, 
a tym samym nie represjonować niezależnych wydawnictw oraz udostępnić środki 
masowego przekazu dla przedstawicieli wszystkich wyznań. 

4. Przywrócić do poprzednich praw: 
a) Ludzi zwolnionych z pracy po strajkach w 1970 i 1976 roku, studentów wydalonych z 

uczelni za przekonania. 

 



 

  

b) Zwolnić wszystkich więźniów politycznych (w tym Edmunda Zadrożyńskiego, Jana 
Kozłowskiego, Marka Kozłowskiego). 

c) Znieść represje za przekonania 
5. Podać w środkach masowego przekazu informacje o utworzeniu Międzyzakładowego 

Komitetu Strajkowego oraz publikować jego żądania. 
6. Podać realne działania mające na celu wyprowadzenie kraju z sytuacji kryzysowej 

poprzez: 
a) Podanie do publicznej wiadomości pełnej informacji o sytuacji społeczno – 

gospodarczej 
b) Umożliwienie wszystkim środowiskom i warstwom społecznym uczestniczenie w 

dyskusjach nad programem reform 
7. Wypłacić wszystkim pracownikom biorącym udział w strajku wynagrodzenie za okres 

strajku – jak za urlop wypoczynkowy, z funduszu CRZZ 
8. Podnieść zasadnicze uposażenie każdego pracownika o 2000 zł na miesiąc, jako 

rekompensatę dotychczasowego wzrostu cen 
9. Zagwarantować automatyczny wzrost płac równolegle do wzrostu cen i spadku 

wartości pieniądza. 
10. Realizować pełne zaopatrzenie rynku wewnętrznego w artykuły żywnościowe, a 

eksportować tylko nadwyżki. 
11. Znieść ceny komercyjne oraz sprzedaż za dewizy w tak zwanym eksporcie 

wewnętrznym. 
12. Wprowadzić zasady doboru kadry kierowniczej na zasadzie kwalifikacji, a nie 

przynależności partyjnej oraz znieść przywileje MO, Sb, i aparatu partyjnego 
poprzez: zrównanie zasiłków rodzinnych, zlikwidowanie specjalnych sprzedaży, itp. 

13. Wprowadzić na mięso i jego przetwory kartki – bony żywnościowe (do czasu 
opanowania sytuacji na rynku). 

14. Obniżyć wiek emerytalny dla kobiet do 55 lat, dla mężczyzn do lat 60 lub 
przepracowanie w PRL 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn bez względu na wiek. 

15. Zrównać renty i emerytury starego portfela do poziomu aktualnie wypłacanych. 
16. Poprawić warunki pracy służby zdrowia, co zapewni pełną opiekę medyczną osobą 

pracującym. 
17. Zapewnić odpowiednią ilość miejsc w żłobkach i przedszkolach dla dzieci kobiet 

pracujących. 
18. Wprowadzić urlop macierzyński płatny przez okres trzech lat na wychowywanie 

dziecka. 
19. Skrócić czas oczekiwania na mieszkania. 
20. Podnieść diety z 40 złotych na 100 złotych i dodatek za rozłąkę. 
21. Wprowadzić wszystkie soboty wolne od pracy. Pracownikom w ruchu ciągłym i 

systemie czterobrygadowym brak wolnych sobót zrekompensować zwiększonym 
wymiarem urlopu wypoczynkowego lub innymi płatnymi dniami wolnymi od pracy. 

 
Przyjrzyjmy się, które z tych postulatów z perspektywy 25 lat istnienia „Solidarności” 
można uznać za zrealizowane w całości lub w części?  
W głównej mierze zostały zrealizowane tak zwane postulaty „polityczne”, prawo do 
zrzeszania się, powstanie wolnych związków. Teoretycznie postulat o wolnych sobotach 
można w części uznać za zrealizowany. Natomiast szereg z zamieszczonych postulatów 
należy uznać za takie, które straciły na aktualności w obecnej rzeczywistości.  
Postulaty anachroniczne nie do końca straciły dotąd na znaczeniu, przykładem może być 
wiek emerytalny, który w obecnych czasach wręcz ma tendencje odwrotne, przedłużania 
tegoż okresu.  
Na pewno możemy zauważyć jedną podstawową wartość tego wydarzenia, po raz 
pierwszy władza ugięła się pod wolą robotników, zasiadając z nimi jak równy  
z równym, rozmawiając o konkretnych żądaniach, popartych akceptacją społeczną całego 
Narodu.  



 

  

NIE O TAKĄ POLSKĘ WALCZYLIŚMY 
 
W momencie rozpoczęcia się strajku okupacyjnego w Stoczni Gdańskiej 14 sierpnia 1980 roku 
– któż mógł wówczas przypuszczać, że wydarzenie to tak bardzo wpłynie na przyszłość Polski, 
a także Europy, sztucznie podzielonej w Jałcie na dwie strefy wpływów. PRL–owska 
propaganda długo milczała na temat strajków, które rozszerzały się na cały kraj, wmawiając 
opinii publicznej, że są to jedynie przerwy w pracy o zasięgu lokalnym. Ówczesna władza 
została zaskoczona dojrzałą postawą samych robotników, ich stopniem samo organizacji, oraz 
skala samych protestów. Robotnicy tym razem wyciągnęli wnioski  
z przeszłości i nie wyszli na ulice , jak to miało miejsce w 1956, 1970 i 1976 roku, lecz 
rozpoczęli strajk okupacyjny. Głównym postulatem Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego 
było powołanie do istnienia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego. Efektem tych 
protestów było podpisanie porozumień w Szczecinie  
(30 sierpnia), Gdańsku (31 sierpnia) i Jastrzębiu (2 września). Od samego początku po 
zawarciu tych porozumień dochodziło do utrudniania działalności nowo tworzącemu 
związkowi, który przyjął nazwę „Solidarność”. Prowokacją ze strony władz komunistycznych 
była próba narzucenia związkowi zapisu o kierowniczej roli partii (PZPR). Szesnaście miesięcy 
wolności po sierpniu 1980 roku było okresem wybuchu ogromnej energii społecznej, a 
zarazem powstawaniem nieustannych konfliktów, jakie miały miejsce w kraju z ówczesną 
władzą. Istotną rolę w potęgowaniu tych napięć odgrywali aktywiści partyjni. Różnych 
szczebli, oraz funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa, którzy prowadzili nieustanną inwigilację 
działaczy NSZZ „Solidarność”. Kulminacją napięć była tak zwana prowokacja bydgoska, 
mająca miejsce 19 marca 1981 roku w trakcie, której milicja brutalnie pobiła kilku 
związkowców rolniczej „Solidarności”. W międzyczasie SB zaczęła sporządzać listy, 
umożliwiające szybkie pozbawienie wolności wielu działaczy związkowych. W atmosferze 
narastających napięć i konfliktów doszło do wprowadzenia przez Wojskową Radę Ocalenia 
Narodowego stanu wojennego w dniu 13 grudnia 1981 roku. Wydarzenie to w sposób 
radykalny zmieniło sytuacje. Odcięto telefony, internowano tysiące działaczy NSZZ 
„Solidarności”, a sam Związek został zdelegalizowany. Wprowadzono także godzinę policyjną 
oraz tryb doraźny, mający na celu przyspieszenie sporządzanych aktów oskarżenia, wobec 
tych wszystkich, którzy prowadząc działalność opozycyjną wchodzili  
w konflikt z narzuconym społeczeństwu dekretem o stanie wojennym. W tym czasie częstymi 
praktykami były zatrzymania, rewizje i aresztowania, które mogły spotkać każdego, kto 
otwarcie manifestował swoje poparcie dla zdelegalizowanego związku.  
W okresie od grudnia 1981 roku, aż do roku 1989 życie straciło ponad 100 osób – niektórzy  
z nich zostali zamordowani w dotychczas niewyjaśnionych okolicznościach. Władze PRL  
w 1982 roku, uniemożliwiły przybycie Ojca Świętego Jana Pawła II na obchody 600-lecia 
obecności cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej na Jasnej Górze, doszło do niej 
dopiero w następnym roku. W trakcie tej pielgrzymki dochodziło do licznych przejawów 
manifestowania poparcia dla NSZZ „Solidarność”, oraz sprzeciwu wobec trwającego jeszcze 
stanu wojennego. W październiku 1984 roku funkcjonariusze SB dokonali bestialskiego mordu 
na księdzu Jerzym Popiełuszce – kapelanie „Solidarności” – nieustraszonym obrońcy praw 
narodu polskiego do samostanowienia. Jego bestialskie zabójstwo poruszyło sumieniami 
Polaków, był to jednak chwilowy stan sprzeciwu wobec otaczającej nas rzeczywistości. 
Ogólnie można było jednak zauważyć narastające zmęczenie większości społeczeństwa. 
Dopiero kolejna pielgrzymka Papieża w czerwcu 1987 roku, choć na trochę zahamowała 
apatię. Jan Paweł II dawał nam do zrozumienia, że cierpi razem z nami, że mówił nie tylko 
„do nas, ale jednocześnie za nas”, gdyż jak wiadomo społeczeństwo nie mogło przemawiać 
własnym głosem. Ta pielgrzymka dodała sił i wlała nadzieje w serca, zwłaszcza tych, którzy 
nigdy nie pogodzili się z delegalizacją NSZZ „Solidarność”.  
W 1988 roku w czterech potężnych zakładach pracy, będących symbolami Związku: Stoczni 
Gdańskiej, Stoczni Szczecińskiej, Hucie Stalowa Wola oraz Kopalni „Wujek”, wybuchły strajki, 
które co prawda nie wywarły większej presji na ówczesną władzę, to jednak stanowiły pewien 



 

  

ważny przejaw oporu wobec rządzących. Od jakiegoś już czasu były prowadzone rozmowy ( z 
zachowaniem pełnej dyskrecji) i inicjatywy episkopatu Polski,  
a władzami PRL, które miały na celu wyjście z impasu, poprzez zawarcie nowej umowy 
społecznej. Wiosną 1989 roku doszło do obrad okrągłego stołu, poprzedzonych 
wcześniejszymi spotkaniami w Magdalence, gdzie ustalono między innymi to, że wybory do 
Sejmu będą w 35% wolne, natomiast do Senatu całkowicie wolne. Rozmowy okrągłego stołu 
zakończyły się podpisaniem porozumienia, które otwarło drogę do zmian ustrojowych w 
Polsce. NSZZ „Solidarność” został ponownie zalegalizowany, rozpoczynając swą działalność, 
niestety nie bez utrudnień i przeszkód, stworzonych przez kierownictwo licznych 
przedsiębiorstw i instytucji, które obawiały się współpracy z naszym Związkiem. Pierwszy nie 
komunistyczny rząd pod kierownictwem Tadeusza Mazowieckiego kontynuował proces 
urynkowienia gospodarki. Plan ekonomiczny Balcerowicza w sposób bezwzględny został 
wdrożony w życie, bez koniecznych przy tej okazji rozwiązań instytucjonalnych, które choć 
częściowo były by w stanie zmniejszyć skale dolegliwych rozwiązań ekonomicznych. Tak 
zwana gruba kreska, spowodowała zjawiska patologiczne  
w gospodarce i przyczyniła się do powstania licznych afer gospodarczych, których skala jak 
dziś widzimy jest ogromna. Proces prywatyzacji realizowanej przez kolejne rządy po 1989 
roku polegające nie rzadko na wyprzedaży majątku narodowego poniżej jego rzeczywistej 
wartości, doprowadziły do upadku wielu gałęzi gospodarki i przyczyniły się do wzrostu 
deficytu budżetowego państwa. Sytuację pogorszyła jeszcze nadmiernie rozbudowana 
struktura biurokratyczna państwa, co stworzyło dodatkowe obciążenie dla budżetu.  
Nikt rozsądny nie kwestionuje istoty samych przemian, jakie zaistniały w naszym kraju po 
1989 roku. Poważne zastrzeżenia budzi jednak fakt społecznych kosztów, tych przemian w 
konsekwencji, których z wyżej wymienionych przyczyn spora cześć obywateli, znajduje się 
dziś w trudnej, a nierzadko dramatycznej sytuacji materialnej. Piszę o tym z wielkim bólem, 
ponieważ nie mogę milczeć wobec faktu spychania całych rzesz społeczeństwa na margines 
życia, w sytuacji, kiedy elity rządzące na różnych szczeblach władzy, maja się dobrze, a punkt 
widzenia zależy do punktu siedzenia! Prywata i sprzedajność elit rządzących państwem od 
wieków doprowadzała do dramatycznych wydarzeń w historii naszej Ojczyzny. Analogi 
nietrudno doszukać się w czasach dawnych, oraz bardziej współczesnych. Następuje proces 
degradacji naszego społeczeństwa, zarówno pod względem duchowym jak i materialnym. 
Wzrasta stopień jego ubóstwa i płaca realna systematycznie się obniża, rośnie gwałtownie 
bezrobocie wśród absolwentów szkół, co powoduje brak perspektyw dla młodych ludzi 
wchodzących w dorosłe życie. To tylko niektóre z długiej listy negatywnych zjawisk, jakie 
maja miejsce obecnie w naszym kraju. Sytuacja ta powoduje stan przygnębienia wśród wielu 
ludzi, czujących się dziś oszukanymi. Paradoksalnie biorąc między sierpniem 1980 roku, a 
sierpniem 2005 roku można znaleźć pewne analogie, gdyż po odrzuceniu różnic ustrojowych, 
mamy do czynienia z dużą liczbą ludzi niezadowolonych z rzeczywistości, w której przyszło im 
żyć. Jest to, więc wyraźna przestroga kierowana pod adresem rządzących, aby bardziej liczyli 
się z tymi, którzy powierzają im rządy w państwie demokratycznym. Wiadomą rzeczą jest to, 
że gospodarka wolnorynkowa rządzi się własnymi prawami, co nie zwalnia jednak rządzących 
do podejmowania takich działań w sferze ekonomicznej, które będą służyły ogółowi 
społeczeństwa. Dlatego tak ważną rzeczą jest poważne podejście obywateli do nadchodzących 
wyborów parlamentarnych i prezydenckich, gdyż jak uczy historia nieobecni nie mają racji. 
Nie możemy się pozbywać wpływu na kształt naszej przyszłości, w myśl tej maksymy: nic o 
nas bez nas. Od świadomego wyboru zależy dobro naszej Ojczyzny, a tym samym nas 
samych. Spróbujmy podjąć to wyzwanie w duchu odpowiedzialności za naszą przyszłość. Tym 
wszystkim politykom, którzy twierdzą, że możemy być dumni z osiągnięć gospodarczych 
naszego kraju mówimy jasno i wyraźnie: NIE O TAKA POLSKĘ WALCZYLIŚMY – NIE TAK 
RZADZONEJ POLSKI OCZEKIWALI ROBOTNICY SIERPNIA 1980 ROKU. Niech, więc sierpień 
2005 roku stanie się zaczynem ponownej konsolidacji społeczeństwa wokół wartości, jakie 
przyświecały walczącym o godność prawa człowieka  
i robotników w pamiętnym sierpniu 1980 roku. 

JERZY WENELCZYK 



 

  

U PROGU 25 ROCZNICY 
 

Słowo „Solidarność” kojarzone było i jest z bardzo mocną postawą czynienia dobra  
i odpowiedzialnością za jego czynienie. Kojarzone było z prawdą i wolnością.  
Lecz coraz więcej pytań dotyczy, co właściwie się stało z mitem międzyludzkim  
i etosem. Po latach walk i błędów, okazało się, że pomimo prób manipulacji  
i zszargania idei, po zafałszowaniu wizerunku związku, tym co najbardziej przetrwało  
w duszy jest zapotrzebowanie na solidarność, którą „Solidarność” żyje. 
Nie ma dziś wątpliwości, że podstawą narodzin sierpniowego zrywu na Wybrzeżu 
i Lubelskiego lipca, była niezłomna postawa wielkiego Prymasa Tysiąclecia, jak i wybór na 
Stolicę Piotrową naszego wielkiego rodaka Jana Pawła II.  
Dziś po 25 latach od porozumień sierpniowych, po 25 latach ukrytej i jawnej działalności 
NSZZ „Solidarność”, po 25 latach ukonstytuowania się ruchu społecznego, zrzeszającego 
w swych szeregach prawie 10 milionów Polaków, oczekiwano, aby ofiary poniesione nie 
zostały zapomniane i nie poszły na marne.  
Ojciec Święty Jan Paweł II niejednokrotnie wspominał i stawiał jako sprawę oczywistą, że 
solidarność stanowi rodzaj więzi międzyludzkiej, co potwierdzają słowa „wszyscy  
z wszystkimi” oraz „wszyscy dla wszystkich”. Etos i idee „Solidarności”, podparte tak 
mocnym stwierdzeniem, utożsamiły nam wielką prawdę o drodze i kierunku, w którym 
zdążał ruch społeczny 1980 roku. Faktem tez jest, że w przekonaniu Ojca Świętego Jana 
Pawła II, idea solidarności należy do polskiego dziedzictwa. Jest dobrem, które zostało 
okupione ofiarą, cierpieniem i życiem wielu Polaków i godnym jest je pokornie przyjąć, 
ocalić od zapomnienia i zdrady, aby pomnażać dar miłości i wolności.  
„Solidarność” przyjęła działania i zachowania, które zostały wprowadzone jako zasada 
życia społecznego. 11 Czerwca 1987 roku w Gdyni Ojciec Święty wypowiada słowa, które 
stały się przesłaniem dla związku: 
 „W imię przyszłości człowieka i ludzkości trzeba było wypowiedzieć to słowo solidarność. 
Dziś płynie ono szeroką falą poprzez świat, który rozumie, że nie możemy żyć wedle 
zasady wszyscy przeciw wszystkim, ale tylko wedle zasady wszyscy z wszystkimi, 
wszyscy dla wszystkich. To słowo jest Waszą chlubą, ludzie polskiego morza. Ludzie 
Gdańska i Gdyni, Trójmiasta, którzy żywo macie w pamięci wydarzenia lat 
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych..” 
Zaszarganie przesłania, pogoń za „mamoną”, zachowania, które podkopują autorytet 
współpracowników stały się obecnie normą i przyjmowane są jako obowiązujący standard 
zachowania. Gdzie w tym wszystkim są wnoszone nauki i zachowania społeczne? 
Przykrym jest patrzeć i słuchać, jak rzesze młodych wykształconych osób, 
zainteresowanych jest tylko walką o stołek i tym jak pozbawić kogoś lukratywnego 
stanowiska. Gdzie się podziały idee i przesłania, o które walczono 25 lat temu? 
15 Czerwca 1982 roku w Genewie na Sesji Międzynarodowej Organizacji Pracy Jan Paweł 
II przemawiał do zgromadzonych:  
Świat pracy… jest światem wszystkich mężczyzn i wszystkich kobiet, którzy przez swą 
działalność starają się odpowiedzieć na powołanie czynienia sobie ziemi poddanej, dla 
dobra wszystkich. Solidarność świata pracy, będzie więc solidarnością, która rozszerza 
horyzonty, by wraz z interesem jednostek i poszczególnych grup objąć dobro wspólne 
całej społeczności, tak na płaszczyźnie narodowej, jak i międzynarodowej i planetarnej. 
Będzie to, więc solidarność dla pracy, która się objawia w walce o sprawiedliwość i o 
prawdę społecznego życia”  
Być może mylę się w swym osądzie, być może nie mam jeszcze wystarczającego 
doświadczenia życiowego, ale wiem jedno, wyrosłem na tych ideach, utożsamiam się  
z tymi przesłaniami i próbuję się nimi kierować. Jest dla mnie oczywistym, jak i powinno 
to być oczywiste dla wszystkich członków NSZZ „Solidarność”, że nie jest to tylko 
etykieta i znaczek wpięty w klapę ubrania, lecz norma i zachowania, aby  
z godnością i dumą nosić „Solidarność”, nie tą symboliczną, lecz ludzką. 

 



 

  

Próba przezwyciężenia własnego egoizmu, tak mocno wpisanego w ludzki charakter, 
powinna być walką wewnętrzną z samym sobą, a nie bojem z każdym, kto stanie mi na 
drodze. Jakże łatwo w swoim zadufaniu i samo zachwycie nad sobą, skrzywdzić kogoś, 
kto stoi na drodze awansu lub lepszego wynagrodzenia. To nie są przesłanki 
„Solidarności”, to nie są działania, z którymi powinniśmy się utożsamiać, to nie są 
zachowania godne członków NSZZ „Solidarność”. Wyzwólmy w sobie walkę, ale walkę 
taką, o której mówił Ojciec Święty w Gdyni 11 Czerwca 1987 roku: 
„Solidarność musi iść przed walką. Wówczas ludzkość może przetrwać. I może przetrwać i 
rozwijać się każdy naród w wielkiej ludzkiej rodzinie. Bo co to znaczy solidarność? 
Solidarność to znaczy sposób bytowania (na przykład narodu) w wielkości ludzkiej, w 
jedności, w uszanowaniu wszystkich różnic, wszystkich odmienności, jakie pomiędzy 
ludźmi zachodzą a więc jedność w wielkości, a więc pluralizm, to wszystko mieści się w 
pojęciu solidarność. Sposób bytowania ludzkiej wielości, mniejszej lub większej, całej 
ludzkości, poszczególnego narodu, bytowania w jedności godnej człowieka. Powiedziałem: 
solidarność musi iść przed walką. Dopowiem: solidarność również wyzwala walkę. Ale nie 
jest to nigdy walka przeciw drugiemu. Walka, która traktuje człowieka jako wroga i 
nieprzyjaciela – dąży do jego zniszczenia. Jest to walka o człowieka, o jego prawa, o jego 
prawdziwy postęp: walka o dojrzalszy kształt życia ludzkiego. Wtedy, bowiem to życie 
ludzkie na ziemi staje się bardziej ludzkie, kiedy rządzi się prawdą wolnością, 
sprawiedliwością i miłością”.  
Tak odbierana walka i takie przesłanki powinny zagościć w świadomości ludzi, co więcej w 
świadomości związkowców. Po to powstała idea „Solidarności” i z całą stanowczością 
będziemy ją przypominać. Podanie drugiemu ręki w trudnej sytuacji, wspieranie czy 
pomoc w planach zawodowych jest podstawą działania Niezależnych Samorządnych 
Związków Zawodowych. Musimy mieć poczucie i świadomość odpowiedzialnego partnera 
społecznego na swoim podwórku, jak i w całym kraju.  
I takie poczucie powinno coraz bardziej gościć wśród naszych członków, nie walczymy o 
podwyżki dla siebie, o lepsze miejsca pracy dla związkowców, występujemy jako głos 
wszystkich pracowników, bez względu na przynależność, przekonania lub inne wartości. 
Taki odbiór naszych działań daje nam siłę do dalszej pracy, wiemy, że jesteśmy potrzebni 
i być może bez związków było by gorzej lub nawet lepiej.  
Natomiast może zostać zadane pytanie, to, po co należę do związków, po co płacę składki 
jak i tak jesteście zobowiązani do reprezentowania wszystkich pracowników?  
To właśnie jest Solidarność, to właśnie jest ta idea, za którą walczyli 25 lat temu 
robotnicy i to właśnie jest odpowiedzialność i świadomość dziedzictwa, oraz wyższość nad 
tymi, którzy stoją z boku i nie potrafią żyć w solidarności, o której nauczał Ojciec Święty. 
Przyjęcie na swoje barki takiego obowiązku jest celem i wyzwaniem dla związku, który 
kontynuuje dziedzictwo ruchu społecznego zrodzonego w 1980 roku. 
Kończąc sięgnę jeszcze raz do słów autorytetu, jakim dla związkowców jest Ojciec Święty 
Jan Paweł II, a które wypowiedział w Rzymie 11 listopada 2003 roku do członków NSZZ 
„Solidarność”: 
„ 15 stycznia 1981 roku mówiłem do przedstawicieli „Solidarności”: Myślę, Drodzy 
Państwo, że macie pełną świadomość zadań, jakie stają przed wami… Są to zadania 
niezwykle doniosłe. Wiążą się one z potrzebą pełnego zabezpieczenia godności  
i skuteczności ludzkiej pracy poprzez uwzględnienie wszystkich osobowych, rodzinnych i 
społecznych uprawnień każdego człowieka: podmiotu pracy. W tym znaczeniu zadania te 
mają podstawowe znaczenie dla życia całego społeczeństwa, całego narodu: dla jego 
dobra wspólnego. Dobro wspólne, bowiem społeczeństwa sprowadza się ostatecznie do 
tego, kim w owym społeczeństwie jest każdy człowiek, jak pracuje i jak żyje. Stąd też 
Wasza samorządna działalność posiada i zawsze posiadać powinna wyraźne odniesienie 
do całej moralności społecznej. Przede wszystkim do moralności związanej z dziedziną 
pracy, ze stosunkiem pomiędzy pracownikiem a pracodawcą”. 
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Strona Sekcji Krajowej Przemysłu Cukierniczego NSZZ 
„Solidarność” powstała w 2003 roku i przeszła szereg zmian  
w celu dopasowania do bieżących potrzeb. Jak widać na zdjęciu 
składa się z trzech podstawowych obszarów działania.  
Centralne miejsce zajmuje strona główna informacyjna  
z dodatkowymi łączami, umieszczonymi w razie potrzeby 
rozwinięcia tematu. Górną część to pasek nawigacyjny pomiędzy 
interesującymi tematami związanymi z Sekcją. Patrząc od lewej 
strony są to Aktualności, Rada Sekcji, Sekretariat, Regulaminy, 

Uchwały, Pisma, po niżej znajdują się: Protokoły, Stanowiska, Wnioski, Dokumenty, 
Sprawozdania i Informacje. Lewą stronę ekranu zajmuje pasek spisu zakładów, który pozwala 
poruszać się pomiędzy Organizacjami Związkowymi zrzeszonymi w Sekcji, oraz Księga Gości i 
Dane. W górnym lewym rogu umieszczone zostało oficjalne logo Sekcji zatwierdzone przez 
Walne Zebranie Delegatów Sekcji.  

 
Jedynym wyjątkiem wśród tych organizacji jest Cadbury Wedel, który posiada własną witrynę 
internetową, dlatego każde z łączy kieruje odwiedzającego na stronę Komisji Zakładowej nr 
311 w Cadbury Wedel. 
Strona sekcji jest bardzo czytelna i łatwa w nawigacji. Można dokonać wpisu do księgi gości, 
przekazując informacje lub komentarze do strony. Jedynym łączem niedostępnym dla 
wszystkich odwiedzających witrynę, jest umieszczone po lewej stronie hasło DANE.  Znajdują 
się tam zastrzeżone informacje przekazane przez NSZZ „Solidarność” i dostępne są po 
wpisaniu loginu i hasła. Ułatwia to działalność Komisją Zakładowym, które posiadają pomocne 
materiały pod ręką i zawsze dostępne.  
Innym odmiennym łączem jest SEKRETARIAT. Znaleźć tam można informacje i dane  
z działalności Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność”, w którego ramach 
działa Sekcja Krajowa Przemysłu Cukierniczego NSZZ „Solidarność”. Jako że Sekretariat nie 
posiada własnej strony, umieszczono tylko takie informacje, do których dostęp posiadali 
przedstawiciele Sekcji, lub materiały z prac Sekretariatu przekazane do ogólnej informacji. 
Dlatego ta część mozolnie i powoli jest uzupełniana.  
Odpowiedzialnym za witrynę jest Komisja nr 311 Cadbury Wedel Sp. z o.o. ,  
(Gdzie znajduje się siedziba Sekcji), w osobie Dariusza Skorka. 
 
W następnym numerze zaprezentujemy witrynę Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” 
 

 

 

Po otworzeniu łączy  
z Organizacjami 
Związkowymi, ukaże  
nam się menu, związane 
wyłącznie z daną 
organizacją NSZZ 
„Solidarność”  
w poszczególnych 
zakładach pracy. 
Znajdziemy tam dane  
o Komisji Zakładowej  
w zakładzie, oraz menu 
podzielone na odnośniki: 
Aktualności, Informacje, 
Skład, Dokumenty,  
Zdjęcia i Łącze z Regionem 
NSZZ Solidarność, do 
którego dana organizacja 
jest przypisana. 



 

  

Ludzie z „S” 
WICEPRZEWODNICZĄCA – ELŻBIETA DĘBSKA 

 
Urodzona – Sterdyń, koło Sokołowa Podlaskiego.  
Ojciec był gajowym i w zależności gdzie dostał placówkę tam 
się przeprowadzaliśmy całą rodziną. Ale wychowałam się w 
Kamieńczyku i z tym miejscem są związane moje 
wspomnienia z dzieciństwa.  
Rodzina – Mąż Jacek i dwóch synów Piotr i Paweł. Nawet 
zbieżność imion z apostołami jest symboliczna, ponieważ moi 
synowie są bliźniakami. Ostatnio Piotr zaczął pracę w naszym 
zakładzie, zatrudniony przez firmę ajencyjną. 
Spostrzegawczość naszych pracowników mnie zaskoczyła, 
ponieważ nie wiedzieli, że to mój syn, to jednak zauważyli 
podobieństwo. Szkoda, że synowie wyfrunęli już spod moich 

skrzydeł, ale w ostatnim okresie moją uwagę absorbuje piesek, nowy członek rodziny. 
Szkoła - Podstawówka w Kamieńczyku, a potem Technikum Wedlowskie na Majdańskiej. 
Gdy dowiedziałam się, że pierwszym przewodniczącym „Solidarności” w naszym zakładzie był 
Pan Wyczański, to przypomniały mi się lata w technikum i podręcznik napisany przez niego, z 
którego korzystali chyba wszyscy absolwenci szkoły cukierniczej. Praktyki raz  
w tygodniu odbywałam w Wedlu, ale tak zwane miesięczne praktyki, obowiązkowe dla 
uczniów technikum były narzucone odgórnie. Mnie wysłano na południe Polski i trafiłam do 
zakładu „San” w Jarosławiu. 
Praca – Wedel nie jest moim pierwszym zakładem pracy. Swoją karierę zawodową zaczęłam 
w Hotelu „Victoria”, śmieję się z tego, że na poziomie minus dwa. Tam właśnie umieszczona 
została pracownia cukiernicza, która wykonywała wyroby na potrzeby hotelu, bardzo podobne 
do tych, które wykonuje teraz zespół Pana Profusa na dziale rarytasów. Później następuje 
reorganizacja i trafiam do Hotelu „Polonia” w Alejach Jerozolimskich.  
Po urodzeniu dzieci mam 9-letnią przerwę w pracy zawodowej. W pewnym momencie 
stwierdziłam, że należy podjąć pracę i trafiłam do Wedla na dział dekoracji tortów. 
Pasje – Nie posiadam konkretnego hobby, lubię przeczytać dobrą książkę, posłuchać muzyki 
i jeżeli to można nazwać pasją, to ostatnio wszystkie wolne weekendy staram się spędzić na 
działce w Kamieńczyku, tam gdzie się wychowałam. Żartuję, że stałam się rolnikiem 
amatorem i zawzięcie eksperymentuję na tym kawałku ziemi. 
Związek – Pierwszy raz kontakt z „Solidarnością” miałam w 1980 roku, gdy pracowałam w 
hotelu. Pamiętam Pana Tadka lodziarza, jak wszyscy o nim mówili, który podszedł do naszej 
grupy młodych pracownic i zapytał czy nie chcemy zapisać się do „Solidarności”, nowego 
wolnego związku zawodowego. Także mam w swoim życiorysie przynależność do związku 
„Solidarność” przed stanem wojennym. Ale nie byłam żadną działaczką, lecz zwykłym 
szeregowym członkiem. W Wedlu do związku zapisałam się w 1994 roku, a od 1998 roku 
jestem członkiem Komisji Zakładowej. Pamiętam jak Andrzej Kamiński na pierwszym zebraniu 
Komisji Zakładowej, w momencie wyborów Prezydium zaproponował mnie jako kandydata na 
wiceprzewodniczącego, nie ukrywam, że miałam pewne obawy, czy dam radę, czy podołam 
tej funkcji. Ale „Solidarność” i Komisja Zakładowa to nie jednostka, to praca całego zespołu, 
musi działać jak trybiki w maszynie, które bez zgrzytu się zazębiają. Przyjęłam to wyzwanie i 
spadła na mnie odpowiedzialność za sprawy socjalne. Oprócz tego jestem delegatem Sekcji i 
delegatem na Kongres Sekretariatu Spożywczego, czyli jak łatwo zauważyć wyzwań i pracy 
związkowej mam bardzo dużo.  
Ale każdy kto decyduje się na pracę społeczną, a taką jest działalność związkowa, musi 
poświęcić swój czas wolny i nie oczekiwać zrozumienia lub podziękowania za swoją pracę. 
 
 

 



 

  

 
 
 
 

 
Artykuł 164 kodeksu pracy stanowi, iż przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego może 
nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami. Przyczynami takimi 
może być między innymi sytuacja rodzinna, konieczność sprawowania opieki nad chorym 
członkiem rodziny, przesunięciem terminu urlopu przez pracodawcę małżonka pracownika. 
Należy pamiętać, że to pracodawca decyduje, czy podana przyczyna jest ważna i czy wyrazi 
na to zgodę. 
Przesunięcie urlopu jest także dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, 
jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenie toku pracy. 
Natomiast, jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn 
usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu czasowej niezdolności 
do pracy, sprawowania opieki nad chorym dzieckiem, separacją w związku z chorobą zakaźną, 
powołania na ćwiczenia wojskowe, przeszkolenia wojskowego na czas do 3 miesięcy lub 
urlopu macierzyńskiego, pracodawca ma obowiązek w takim przypadku przesunąć urlop 
pracownika na późniejszy termin.  
  

KOMENTARZE 
 

Komisja Zakładowa otrzymała list od Pana Sławomira Wyczańskiego, byłego 
Przewodniczącego naszej Komisji Zakładowej w latach 1980-81. Nie będziemy cytować całego 
listu, ale pozwolimy sobie na zamieszczenie wybranych fragmentów: 
 
„Drogie Koleżanki i Koledzy z Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” i Zespół Redagujący 
Gazetkę InfoS. Przede wszystkim chciałbym serdecznie podziękować za bardzo ciekawą 
 i miłą przesyłkę z połowy kwietnia bieżącego roku pod moim adresem, zawierającą 
niezmiernie ciekawe dla mnie materiały…” 
„…co się tyczy naszej działalności w okresie Stanu Wojennego i powojennego do roku 1989, to 
jest okresu raczej przetrwania konspiracyjnego, to trzeba wziąć pod uwagę, że była to raczej 
siłą rzeczy jakaś „jawna konspiracja”. No, bo jak można było ukryć ujawnionych 16 miesięcy 
wcześniej ludzi działających w „Solidarności” w tym aktywistów znanych „wszem 
 i wobec” , członków zlikwidowanej komisji Zakładowej i faktycznych ustanowionych w 
wyborach działaczy w podkomisjach funkcjonalnych i tematycznych…” 
 „…. Jak można było zakonspirować przed dyrekcją i POP-em i członkami istniejących , 
pobudzonych do intensywniejszego działania Komuszych organizacji, powołanych  
w naszych Zakładach. Wobec tego, że cała ewidencja osobowa, listy składek związkowych – 
to wszystko było w rękach i świadomości naszych przeciwników – wręcz wrogów. Od razu po 
wprowadzeniu stanu wojennego zaczęły się podejrzenia – i to, co najgorsze, że słuszne- do 
nas wszystkich już przecież byłych działaczy „Solidarności”, że nie zaprzestaliśmy wbrew 
ustawie o wprowadzeniu stanu wojennego, działalności związkowej. A za taką działalność 
związkową uważano każde nasze spotkanie, każdą naszą rozmowę członków byłej już przecież 
zlikwidowanej Komisji Zakładowej „S”. Mnożyły się interwencje dyrektora naczelnego 
Andrzeja Karbowniczka, głównie ze mną, niemal, co tygodniowe w obecności  
I Sekretarza POP w sprawach tak zwanych spotkań. A osoby spotykające się, byli przecież 
Kolegami tego samego Zakładu, a donosicieli o tych spotkaniach mieli niemało (cała POP PZPR 
w Zakładzie)….” 
Część dalszą listu zamieścimy w kolejnym numerze Infosa. 

 
Komisja Zakładowa Nr 311 Cadbury Wedel Sp. z o.o.                

Artykuły : Dariusz Skorek, Jerzy Wenelczyk   Zdjęcia: Marek Wytrykowski 
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Urlopy wypoczynkowe 

Kiedy może nastąpić przesunięcie terminu 
urlopu wypoczynkowego, a kiedy pracodawca 
ma obowiązek przesunięcia terminu urlopu. 
 


