
 

  

   
 

WIADOMOŚCI Z KOMISJI ZAKŁADOWEJ 
 
Październik - Grudzień 2005 roku                   członków 269 / 262 ----  
 
Komisja Zakładowa wystąpiła do Prezesa Spółki Pana Petera Knauera z pismem w 
sprawie pracy w dniu 11 Listopada.  
 
Dzień 11 Listopada, to dzień pamięci i hołdu społeczeństwa polskiego w walce o odzyskanie 
niepodległości i wartości narodowych. 
To najważniejsze Święto Państwowe, jest w świadomości społeczeństwa polskiego dniem 
chwały i dumy narodowej, za który walczyły całe pokolenia po rozbiorze Polski. 
Komisja Zakładowa nr 311 NSZZ „Solidarność” Cadbury Wedel Sp. z o.o. stanowczo 
sprzeciwia się aby dzień Święta Narodowego, w społeczności naszej fabryki kojarzył się 
wyłącznie z zaplanowaną pracą, przez niektóre działy produkcyjne naszego zakładu pracy.  
Jest dla nas nie zrozumiałe, że w Spółce zarządzanej i kierowanej przez Polaków,  
11 Listopada został potraktowany marginalnie i wybiórczo, traktując go jako zwykły dzień 
pracy na poszczególnych wydziałach naszego zakładu. 
Znamienny jest tez fakt, że Cadbury szczyci się w świecie pozycją pracodawcy, który 
posiadając wieloletnie tradycje, podkreśla poszanowanie wartości społecznych i narodowych. 
Region Mazowsze NSZZ „Solidarność” rozesłał do organizacji związkowych pismo potępiające 
pracę w ten dzień, przez sieć hipermarketów: 
„Praca w Święto Niepodległości oznacza wyłącznie ograniczenie wolności i praw pracowniczych 
oraz obrazę narodowych wartości”. 
Komisja Zakładowa nr 311 NSZZ „Solidarność” Cadbury Wedel Sp. z o.o. w całości podpisuje 
się pod stanowiskiem i opinią Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”, które może być 
odnośnikiem do naszej sytuacji. 
 
INTERWENCJE 
 
Komisja Zakładowa zwróciła się z prośbą do Pracodawcy o przyjrzenie się sprawie jakości 
usług oferowanych przez pralnię obsługującą nasz zakład, w chwili obecnej testowany jest 
nowy kontrahent. W dalszym ciągu kuleje sprawa zaopatrzenia w nowe środki ochrony 
osobistej oraz ręczniki. Komisja podejmie stosowne kroki w celu jak najszybszego rozwiązania 
tego problemu. Przypominamy, że pobierane nowe rzeczy, które wydawane są zgodnie z 
karta przydziału odzieży powinny być rejestrowane z dniem ich wymiany a nie jak to jest 
ostatnio praktykowane z dniem pobrania. Pracownik nie może być odpowiedzialny za 
opóźnienia w realizacji zamówień, a środki ochrony osobistej powinny być wydawane za 
okres, którego dotyczą.  
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Komisja Zakładowa wystąpiła do Głównej Inspekcji Pracy w Warszawie o poradę prawną w 
celu wyjaśnienia kwestii dotyczących pracy w systemie cztero zmianowym.  
Atmosferę w tej sprawie podgrzewają w szczególności pracownicy działu utrzymania ruchu, 
którzy w listopadzie bieżącego roku byli zmuszeni dołączenia do grupy świadczących pracę w 
tym systemie. W miesiącu październiku w naszym zakładzie pracy przeprowadzana została 
kontrola Okręgowej Inspekcji Pracy, która w przekazanym protokole pokontrolnym nie 
wykazała nieprawidłowości w czasie pracy w Cadbury Wedel. 
 
LEAF (SYRENA CUKIERKI) RAZEM Z NAMI 
 
Potwierdziły się przypuszczenia o przejęciu produkcji i pracowników od likwidowanej Spółki 
„Syrena Cukierki”. W mury naszego zakładu trafią linie sezamek i chałwy wraz z 
obsługującymi ich pracownikami. Proces przenoszenia produkcji będzie długotrwałym 
przedsięwzięciem, z tego powodu przenoszeni pracownicy z „Leafa” zasilą zespoły na naszych 
działach produkcyjnych do momentu uruchomienia produkcji na przenoszonych działach. 
Bezpośrednim pracodawcą tej części produkcji będzie „Jedyna” Sp. z o.o. z tego powodu na 
terenie zakładu na Zamoyskiego, miło będzie gościć Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” 
do tej pory zarejestrowaną w Leaf Polska.  
 
ZMIANY W Z.U.Z.P. 
 
Odbyły się spotkania dotyczące zmian w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy. 
Obowiązujący U.Z.P. w Cadbury Wedel Sp. z o.o. powstał w 2001 roku, od tego momentu do 
dnia dzisiejszego nastąpiło szereg zmian i nowelizacji Kodeksu Pracy, przez co szereg 
paragrafów straciło znaczenie lub należało dostosować je do obowiązującego prawa pracy. 
Zmiany zastosowane w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy miały raczej charakter 
kosmetyczny i nie zmieniły treści merytorycznej układu. 
 
WYBORY 
 
Zbliża się koniec kadencji 2002 – 2006, dotyczy to całej organizacji NSZZ „Solidarność”. 
Zgodnie z ordynacją wyborczą do końca marca wszystkie organizacje związkowe szczebla 
podstawowego muszą wypełnić obowiązek powołania nowych ciał statutowych. 
Komisja Zakładowa nr 311 NSZZ „Solidarność” przygotowuje się do wypełnienia tego 
obowiązku. Zgodnie ze schematem organizacyjnym, władzę wykonawczą w naszej organizacji 
związkowej wybierać będziemy dwustopniowo. Najwyższą władzą w organizacji związkowej nr 
311 jest Zebranie Delegatów. Pierwszym krokiem wyborczym jest ogłoszenie okręgów 
wyborczych, z których wybrani zostaną delegaci z, pośród których powstanie Komisja 
Zakładowa, Komisja Rewizyjna oraz Delegaci do zebrań na szczeblu ponad zakładowym. 
Komisja Zakładowa nr 311 NSZZ „Solidarność” Cadbury Wedel Sp. z o.o. na podstawie 
ordynacji wyborczej NSZZ „Solidarność” przyjęła stosowne uchwały i ogłasza następujący 
klucz oraz okręgi wyborcze w naszym zakładzie pracy.  
Delegaci wybierani zostaną według klucza ilościowego, na każde rozpoczynające się pięciu 
członków z okręgu wyborczego, przypadać będzie jedno miejsce mandatowe. 
 

 Nr 1 – Dział Batonów –-------------------------------------------- 6 delegatów 
 Nr 2 – Pracownicy Biurowi –--------------------------------------- 2 delegatów 
 Nr 3 – Dział C-600 –----------------------------------------------- 8 delegatów 
 Nr 4 – Dział Utrzymania Ruchu –---------------------------------- 5 delegatów 
 Nr 5 – Magazyny –------------------------------------------------- 3 delegatów 
 Nr 6 – Dział Wyrobów Oblewanych------------------------------- 8 delegatów 
 Nr 7 – Dział Ptasiego Mleczka –--------------------------------- 8 delegatów 
 Nr 8 – Dział Tortów i Figurek Likworowych –--------------------9 delegatów 
 Nr 9 – Dział Czekolady Twardej –-------------------------------- 4 delegatów 
 Nr 10 – Przerobu ziarna, Linia mas tłustych i czekoladowych – 5 delegatów 



 

  

Określono maksymalną ilość delegatów przypadających na dany okręg wyborczy, w momencie 
wyboru liczba delegatów może zostać zweryfikowana na podstawie imiennych list wyborczych. 
Do władz organizacji związkowej może kandydować każdy z członków związku posiadający 
minimum 6 miesięczny nieprzerwany okres przynależności do NSZZ „Solidarność”. 
Kandydatury na delegatów należy zgłaszać pisemnie na odpowiednim druku (do pobrania w 
pokoju NSZZ „Solidarność” lub u członków Komisji Zakładowej).  
 
Kandydatów na Delegata zgłaszamy do dnia 25 stycznia 2006 roku.  
Listy ze zgłoszonymi delegatami zostaną wywieszone w odpowiednich okręgach wyborczych z 
minimum siedmiodniowym wyprzedzeniem wraz z proponowaną datą wyborów. Wcześniejsze 
zgłaszanie kandydatów umożliwia głosowanie na kandydaturę nawet w momencie, gdy dana 
osoba fizycznie jest nieobecna tego dnia w miejscu pracy (np. zwolnienie lekarskie) 
Zebrania w poszczególnych okręgach wyborczych rozpoczną się od 01 lutego 2006 roku, 
następnie zostanie ogłoszona lista delegatów wraz z datą Zakładowego Zebrania Delegatów 
Organizacji Związkowej nr 311 NSZZ „Solidarność”. Zgodnie z ordynacją wyborczą NSZZ 
„Solidarność” ogłoszenie daty WZD nastąpi minimum 14 dni przed planowanym Zakładowym 
Zebraniem Wyborczym. Takie określenie terminów wymusza od nas ordynacja NSZZ 
„Solidarność” w celu prawidłowego powiadomienia Regionalnej Komisji Wyborczej, która ma 
prawo czuwać nad prawidłowością przeprowadzonych wyborów. Daje to także możliwość 
wybranym Delegatom dostosowania sobie czasu pracy do terminu planowanego zakładowego 
zebrania wyborczego 
 
APEL 
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” apeluje do wszystkich pracowników, którzy mają 
problemy z uzależnieniami o zgłaszanie tego faktu do członków Komisji Zakładowej. 
Apelujemy przełamanie bariery wstydu i pozwolenie sobie na udzielenie pomocy w chorobach 
społecznych, jaką niewątpliwie jest leczenie uzależnień (np. Alkoholowego). Doceniając fakt, 
który zauważył nasz pracodawca Cadbury Wedel, zgadzamy się, że konieczna jest pomoc 
Związków Zawodowych w tym zakresie, ale potrzebna jest też dobra wola pracowników 
dotkniętych tymi przypadłościami.  
W przekazanym piśmie Zarząd Cadbury Wedel zauważa problem, o czym świadczy 
zacytowana treść pisma:  
„Doceniamy współpracę ze Związkami Zawodowymi w tym zakresie, ponieważ nie widzimy 
usprawiedliwienia dla tak poważnego łamania obowiązków przez pracowników.  
Z ogromnym niepokojem odnotowujemy fakt, że stosowanie rygorystycznej procedury 
dyscyplinarnej nie wyeliminowało tego karygodnego zjawiska, które nie znajduje żadnego 
rozsądnego usprawiedliwienia. W związku z tym musimy razem z Państwem podjąć wspólne, 
które wyeliminują całkowicie problem spożywania alkoholu lub przebywania po jego spożyciu 
w miejscu pracy. Jednym z pierwszych działań jest wzmożona kontrola alkomatem, którą 
wprowadzamy od zaraz. Kontrola ta będzie przeprowadzana w każdej sytuacji i na terenie 
całego zakładu, a w szczególności przy wejściu i wyjściu na teren zakładu. Działania te będą 
prowadzane do momentu osiągnięcia zamierzonego celu, jakim jest całkowite wyeliminowanie 
problemu nietrzeźwości pracowników przebywających na terenie zakładu pracy. Oczekujemy, 
że Związki Zawodowe poprą te działania i będą wspierały Pracodawcę w egzekwowaniu 
kontroli i będą inicjatorami kolejnych działań”. 
 
Komisja Zakładowa nr 311 NSZZ „Solidarność” w pełni popiera stanowisko pracodawcy i 
uruchomi wszelkie dostępne środki prawne i finansowe, aby problem alkoholizmu lub innych 
uzależnień zlikwidować z terenu naszego zakładu pracy. Rozwiązania zastosowane w 
zaistniałych sytuacjach będą prowadzone bardzo dyskretnie, z poszanowaniem anonimowości 
i delikatności problemu. Daje to możliwość udzielenia pomocy i wyciągnięcia ręki do osób, 
które samodzielnie nie są w stanie sobie poradzić z tym problemem. W takich sytuacjach 
Związki Zawodowe oraz Pracodawca wspólnie udzielą stosownej pomocy, ale tylko w sytuacji, 
gdy jest dobra wola ze strony Pracownika. 



 

  

Z ŻYCIA SEKCJI 
 
W miesiącu listopadzie odbyło się ostatnie Walne Zebranie 
Delegatów Sekcji Krajowej Przemysłu Cukierniczego w tej 
kadencji. Ostatnie nie tylko ze względu na kończący się okres, 
ale także, dlatego że kończy działalność Sekcja Przemysłu 

Cukierniczego. Decyzją WZD w Muszynie, w nowej kadencji 2006-2010 powołana zostaje 
nowa struktura, która powstanie z połączenia dwóch ciał branżowych pod nazwą 
organizacyjną:  
SEKCJA KRAJOWA PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO, MŁYNARSKIEGO I PIEKARNICZEGO  
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”.  
Sama nazwa odpowiada na pytanie, jakie struktury związkowe zrzeszać będzie nowo 
połączona organizacja. Dla nowo wybranych władz Sekcji będzie wyzwaniem kierowanie 
ciałem, które skupia w swoich szeregach tak obszerny przemysł. Działania o połączeniu Sekcji 
wymogła uchwała Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” dotycząca standardów w Regionach i 
Branżach. Członkowie Rady obydwu sekcji stwierdzili, że problemy w danym przemyśle są 
podobne, dlatego zdecydowano o połączeniu dwóch organizmów w jedno ciało. Na WZD 
odbyły się także wybory uzupełniające na Przewodniczącego Sekcji Krajowej Przemysłu 
Cukierniczego NSZZ „Solidarność” po śmierci Andrzeja Kamińskiego.  
Do końca kadencji funkcje tą piastować będzie Jerzy Dziobek z Lajkonik Snacks. 
 
Dnia 09.12.2005 Roku odbyła się Rada Sekcji Krajowej Przemysłu Cukierniczego i Sekcji 
Krajowej Piekarzy, Młynarzy i Ciastkarzy. Decyzją obydwu Rad Sekcji ustalono, że Walne 
Zebranie Delegatów nowej Sekcji odbędzie się w dniach 27-29.04.2006 Roku.  
Do tego czasu w poszczególnych organizacjach związkowych powinni zostać wybrani delegaci 
upoważnieni do powołania władz Sekcji. Przyjęto projekty regulaminów działalności Sekcji i 
WZD Sekcji. Regulaminy zostały przesłane do działu branżowego Komisji Krajowej w celu 
zaopiniowania. 
 
W miesiącu listopadzie odbyła się pikieta w obronie zwalnianych pracowników firmy LU 
Polska. Dla przypomnienia jest to dawny zakład Wedla w Płońsku, obecnie pod Zarządem 
Danone z siedzibą w Warszawie na ulicy Redutowej.  
Zwolnienia dotyczyły grupy 28 pracowników z Płońska. Komisja Zakładowa NSZZ 
„Solidarność” w Płońsku podjęła rozmowy z pracodawcą, które przyniosły pozytywne efekty w 
odprawach dla zwalnianych pracowników, oraz zmianie personalnej kilku osób na liście 
pracowników przewidzianych do zwolnienia. 
 
W listopadzie odbył się Kongres Sekretariatu Przemysłu Spożywczego, w którym uczestniczyło 
czterech delegatów z Sekcji Krajowej Przemysłu Cukierniczego. W kongresie reprezentowali 
nas Sławomir Zagrajek z Frito Lay, Jerzy Dziobek z Lajkonik Snacks, Elżbieta Dębska i Dariusz 
Skorek z Cadbury Wedel. Kongres zajął stanowiska w sprawie Sekcji Krajowej Gier Losowych, 
która zrzeszona jest w Sekretariacie Spożywczym, sprawą molestowanych kobiet z firmy Frito 
Lay oraz sytuacją organizacji związkowej w Masterfoods Polska, która w dalszym ciągu 
posiada nie unormowaną sprawę pomieszczenia związkowego oraz otwierania korespondencji 
związkowej. Kongres był ostatnim w tej kadencji związkowej spotkaniem delegatów 
zrzeszonych w Sekretariacie Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność”.  
 
W imieniu RADY SEKCJI KRAJOWEJ PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” 
przekazujemy serdeczne życzenia Bożonarodzeniowe i Noworoczne, oraz podziękowania za 
wkład i pracę włożony w budowanie związku, dla wszystkich członków NSZZ „Solidarność”. 
 
 

 



 

  

PRZED WYBORAMI  
 
W całym życiu szanuj prawdę tak, by twoje słowa były bardziej wiarygodne od 
przyrzeczeń innych.                                                                            Isokrates 
 
Jako Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Cadbury Wedel Sp. Z o.o. 
pragnę zwrócić się do was w paru zdaniach dotyczących przyszłości i spraw bieżących 
związku. Zbliża się gorący okres końca kadencji władz związkowych. Kadencji bardzo trudnej, 
która przysporzyła wiele problemów i nieszczęść. Podejmując wyzwanie prowadzenia Komisji 
Zakładowej po śmierci Andrzeja Kamińskiego, nie sądziłem, że będzie to tak trudne zadanie, 
które zmieni moje życie osobiste i zawodowe. Wiedziałem, że okres ten będzie trudnym i nie 
uniknę porównywania z Andrzejem, lecz nie spodziewałem się, że po takim nieszczęściu, 
znajdą się w naszej organizacji ludzie, którzy potrafią wykorzystać tą sytuacje do swoich 
osobistych interesów, nie oglądając się na związek i członków związku. Przykrym w tym 
wszystkim jest fakt, że nie stać ich było na odwagę i przekazanie tego na forum Komisji 
Zakładowej, a wprowadzili złą atmosferę poprzez działania za plecami związku. Otwartość, 
jaką zawsze szczycą się działacze NSZZ „Solidarność”, została zachwiana poprzez działania 
paru osób, którzy obiecują pewne rozwiązania nie znając do końca realiów, w jakich działa 
obecnie związek i na podstawie, jakich przepisów prawnych musi się poruszać. Wzbudzanie 
nadziei wśród grupy pracowników, pewnymi obietnicami, stawia odchodzącą Komisję 
Zakładową w niekorzystnym świetle, co jest kompletnym nieporozumieniem. Nowe władze 
będą musiały podołać zadaniom i kontynuowaniem bieżących problemów, a nie zajmowaniem 
się obietnicami bez pokrycia. Nie jest to łatwe wyzwanie, czego mogą dowieść działacze 
obecnej kadencji, mimo faktu, że wielu z nich nie spełniło pokładanych nadziei i oczekiwań. W 
ogłoszonych okręgach wyborczych, wybierać będziecie delegatów, którzy są nie tylko 
kolegami i koleżankami, ale przede wszystkim głosem waszych oczekiwań. Nie bagatelizujcie 
sprawy, to pośród tych osób znajdować się będą przyszli członkowie Komisji Zakładowej. To 
oni powinni głosować zgodnie z tym, czego oczekują od nich związkowcy, a nie tylko opierać 
się na swoich oczekiwaniach i ambicjach. Jest to bardzo ciężkie wyzwanie i każdy w swoim 
sumieniu powinien dokładnie zastanowić się nad tym czy jestem w stanie przekazać głos 
pracowników, którzy mi zaufali. Ostatnich dziewięć miesięcy, w których pełniłem funkcję 
przewodniczącego związku, spędziłem bardzo pracowicie. Postarałem się o uspokojenie 
atmosfery, wyprowadzeniem bieżących spraw, dokończeniem zadań, które rozpoczął Andrzej 
Kamiński oraz próbowałem naświetlić nowe widzenie i spostrzeganie NSZZ „Solidarność”. Czy 
mi się to udało?  
Nie mnie to osądzać, lecz nowo wybranym delegatom. Starałem się, aby związek zajmował 
się na bieżąco sprawami pracowniczymi, aby nie tracił na sile, czego dowodem jest wzrost 
uzwiązkowienia, za co Wam wszystkim dziękuję. To jest w szczególności wasza zasługa. 
Jednego jestem pewien nie pozwoliłem na ośmieszenie organizacji związkowej, do czego 
próbowali zmusić mnie niektórzy członkowie poprzez żądania, które były niemożliwe do 
zrealizowania. Przyjmuję także słowa krytyki, że jestem za delikatny, za mało stanowczy. 
Trochę w tym prawdy, ale tylko, dlatego że nie posiadam wybuchowego charakteru.  
Jestem typowym organizatorem i z konsekwencją dążę do raz obranego celu, ułatwia mi to 
moja wrodzona cierpliwość. Nigdy nie obiecywałem, że będę taki samym przewodniczącym, 
jakim był Andrzej, który posiadał niesamowitą wiedzę i doświadczenie oraz charyzmę.  
Ale w sprawach, które dotyczą żywotnych interesów pracowniczych i związkowych potrafię 
wykazać stanowczość i konsekwencję, o czym przekonała się Komisja Zakładowa. Otwartość 
związku, jaką starałem się wprowadzić, będzie procentować w przyszłości i taką politykę w 
dalszym ciągu będę kontynuować.  
Dlatego uczciwie i poważnie podchodzę do tematu dalszej działalności związkowej i już teraz 
w momencie zbliżających się zmian we władzach związku, jasno i wyraźnie stwierdzam, będę 
kandydował na funkcję Przewodniczącego Komisji Zakładowej nr 311 NSZZ „Solidarność” 
Cadbury Wedel Sp. Z o.o. 
 



 

  

ZASKOCZYŁ NAS STAN WOJENNY (2) 
Wartym jest przybliżenia skład Komisji Zakładowej wybranej tamtego dnia, prezentowane 
zdjęcie tablicy z nazwiskami nie jest zbyt czytelne, dlatego wymienię każdego z członków 
Komisji Zakładowej wybranego w dniu 26 listopada 1980 roku: 
Krystyna Wojdalska,  Michał Falkiewicz, Józef Foryś, Waldemar Wyżykowski,  
Henryk Sypniewski, Waldemar Rusak, Stanisław Nadrowski, Sławomir Wyczański,  
Tadeusz Zarzycki, Alicja Siwkowska, Mieczysław Maroń, Jacek Matuszewski, Leon Kowalski, 
Andrzej Kamiński, Irena Golańska, Tadeusz Reda, Jerzy Przygoda, Mirosława Kowalska, Jerzy 
Słomski.  
Dalszy przebieg zebrania i głosowania dotyczyły stosownych ustaw i stanowisk, ale 
najważniejsze decyzje i kroki zostały uczynione. Jedną z barwniejszych postaci był Henryk 
Sypniewski, pracownik ówczesnych Centralnych Warsztatów Mechanicznych.  

To on był uznawany jako siła napędowa 
zakładu na Zamoyskiego.  
Jego potajemne spotkania wraz z 
Ryszardem Gulbickim i Józefem Forysiem 
zainicjowały stworzenie NSZZ 
„Solidarność”. Praca, którą się podjęli 
została niestety przekreślona w grudniu 
1981 roku, ale o tym w dalszej części. 
Cóż wiemy o stworzonych strukturach 
związkowych tamtego okresu. Niewiele. 
Opieram się na przekazie i spotkaniach z 
ludźmi, którzy w tamtym okresie tworzyli 
związek, Niestety najbardziej 
wartościowe dokumenty zostały albo 
zagubione, albo zniszczone w momencie 

wprowadzenia Stanu Wojennego. Wielkim aplauzem była 
przyjęta osoba Sławomira Wyczańskiego, jako 
prowadzącego związek do nowych wyzwań. Pozwolę sobie 
zaprezentować parę zachowanych zdjęć dotyczących 
pamiętnego zebrania.  
Być może wielu z was rozpozna osoby, które jeszcze 
niedawno były pracownikami naszego zakładu, lub tez 
jeszcze są nimi do chwili obecnej. Na zdjęciu po prawej 
stronie widzimy nowo wybranego Przewodniczącego, 
zbierającego gratulacje od pracowników i ustępującego 
Przewodniczącego TKZ Józefa Forysia. 
Powyżej przemawiający Henryk Sypniewski, który za 
sąsiadów za stołem prezydialnym ma Waldemara 
Wyżykowskiego członka Komisji Zakładowej, natomiast po 
lewej stronie prezentowanego zdjęcia ówczesnego 

dyrektora Z.P.C. 
„22 Lipca” Andrzeja Karbowniczka.  
Na zdjęciu prezentowanym na samym dole widzimy 
pełniącego obowiązki Przewodniczącego Komisji 
Tymczasowej Józefa Forysia, który wprowadza za 
stół prezydialny „zaproszonych” gości. Niestety 
jakość zachowanych zdjęć nie jest do końca 
zadowalająca, za co serdecznie przepraszam, 
natomiast zaprezentowanie ich jest naszym 
obowiązkiem w obliczu dwudziestopięciolecia naszej 
organizacji. 
 

 

 

 



 

  

 
Olbrzymia sala Klubu z ledwością pomieściła 
delegatów, dla reszty obserwatorów 
dostawione były wolne krzesełka. Świadczyło 
to o wielkim zainteresowaniu nie tylko 
członków związku odbywającym się zebraniem 
wyborczym związku „Solidarność”, ale i 
pracowników naszego zakładu pracy. Na 
prezentowanej fotografii widoczne jest wejście 
do Sali i obserwujący zebranie pracownicy, 
którzy nie byli delegatami zebrania 
wyborczego. 

Po prawej stronie widzimy moment 
głosowania, zapewne nad uchwałą lub 
stanowiskiem, które są zawsze głosowane 
w sposób jawny. Dlatego na tym fakcie 
mogę wywnioskować, że w tym momencie 
było głosowane jeden z powyższych 
dokumentów. Cóż zostały z tego okresu 
tylko wspomnienia i strzępki dokumentów, 
które powoli próbujemy uzupełniać.  
Ogrom i wyzwanie, jakiego podjęli się 
pracownicy ówczesnego Z.P.C „22 Lipca” d. 
E.Wedel, świadczy o dojrzałości naszych 
pracowników i szybkiej decyzji wobec zmian, które nastąpiły po sierpniu 1980 roku.  
Kontynuacją tego spotkania było zebranie delegatów w dniu 12 Maja 1981 roku, które miało 
wyłonić dwóch delegatów na Konferencję wyborczą Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”. 
Związek w tamtym okresie zmobilizował się do pracy, posiadał ponad 1400 członków, co 
stanowiło niesamowitą siłę i oddanie nastrojów tamtego okresu.  
Na zebranie w dniu 12.05.1981 Roku desygnowanych było 167 delegatów, z czego obecnych 
na zebraniu było 112. Zgłoszono siedmiu kandydatów na delegata Regionu Mazowsze. Nie 
jestem w stanie na tym etapie przekazać nazwisk wszystkich kandydatów, ale z zachowanych 
dokumentów i rozmów mogę przekazać nazwiska trzech, którzy dostali najwyższą ilość 
głosów. Byli to Sławomir Wyczański – 96 głosów, Ryszard Gulbicki – 30 głosów, Waldemar 
Rusak – 31 głosów. Nastąpiła druga tura, w której oddano 100 głosów waznych, z czego na 
Ryszarda Gulbickiego – 54 głosy, na Waldemara Rusaka – 43 głosy. Delegatami na Kongres 
regionu Mazowsze z naszej Komisji Zakładowej zostali wybrani Sławomir Wyczański i Ryszard 
Gulbicki. 
Przewodniczący Sławomir Wyczański zaprezentował program opierający się na trzech 
punktach:  
1). Działanie na rzecz załogi przedsiębiorstwa, 2). Reprezentowanie jej woli na forum 
publicznym, 3). Przenoszenie postulatów całej załogi, nie tylko „Solidarności”, na forum 
regionu. 
Inny program zaprezentował Ryszard Gulbicki, który podkreślił „ Przede wszystkim chcę 
być czynnym delegatem, nie wystarczy mi bierne prawo wyborcze”.  
Program oparł o walkę: 
1). W obronie praw ludzi pracy, 2). O doprowadzenie, aby w NSZZ „Solidarność” dominowała 
uczciwość każdego członka, 3). O weryfikację statutu, gdyż ten obecnie obowiązujący nie 
przystaje już do aktualnej rzeczywistości, 4). O przestrzeganie zasady, aby członkowie 
zarządu regionu byli autentycznymi delegatami zakładów pracy. 
 
Dalsza część w następnym numerze Infosa. 



 

  

 NA PROGU IV RZECZPOSPOLITEJ 
 
Koncepcja budowy czwartej RP jest skutkiem dotychczasowego 
sprawowania rządów, jakie miały miejsce w naszym kraju po 
1989 roku. Kolejne ekipy rządzące Polską doprowadziły między 
innymi do sprzedaży licznych przedsiębiorstw skarbu państwa po 
cenach zdecydowanie niższych od rzeczywistych ich wartości.  
W okresie ostatnich kilkunastu lat straty finansowe dla budżetu 
państwa z tytułu  błędnie przeprowadzonych prywatyzacji są 
ogromne. Wystąpiły z tego powodu wielkie koszty społeczne, 
których do końca nie sposób oszacować. 
Upadek znacznej części firm z góry skazanych na niepowodzenie 
doprowadził  do gwałtownego wzrostu bezrobocia. Problem ten 

coraz bardziej narastał, a ludzie pozostawieni często samym sobie ( bez konkretnej pomocy) 
nie potrafili się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Przy braku zdecydowanej postawy ze strony 
elit rządzących odnotowujemy obecnie jeden z najwyższych wskaźników bezrobocia w 
Europie. Jesteśmy dziś świadkami wielorakich kryzysów, które bezpośrednio dotykają 
społeczeństwo.  
Owa degradacja występuje w wielu dziedzinach życia (gospodarka, służba zdrowia, oświata, 
wymiar sprawiedliwości itd.), co sprawia, że państwo jest niezdolne do prawidłowego 
funkcjonowania. Polacy we własnym kraju są często traktowani jak obywatele drugiej 
kategorii.Takim przykładem mogą być wielkie sieci handlowe, które nagminnie łamią prawa 
pracownicze, a wynagrodzenia, jakie oferują są tak żenująco niskie, że słowo wyzysk jest w 
tym przypadku delikatnym określeniem. Poza tym te właśnie sieci marketów wywierają 
różnorodną presję na producentów, aby same w ten sposób mogły czerpać większe zyski. 
Jest to błędne koło i proceder ten należy jak najszybciej ukrócić – stwarzając jasne reguły gry 
rynkowej. Kolejnym bulwersującym przykładem nowej rzeczywistości, która od kilku lat ma 
miejsce w naszym kraju są tzw. agencje pośredniczące w zatrudnieniu.  
Powstaje przy tej okazji pytanie czy powyższe agencje powinny w dalszym ciągu 
funkcjonować na rynku pracy? Jeżeli tego rodzaju pośrednicy mieliby być na nim obecni to 
przepisy regulujące ich działalność muszą być znowelizowane. Pracownicy zatrudniani poprzez 
agencję są niejednokrotnie zdani na doraźne potrzeby pracodawców.  
Dlatego też status prawny agencji musi być precyzyjnie unormowany, aby można było 
zapobiec wszelkiego rodzaju nadużyciom wobec pracowników. W świetle dokonanych 
rozstrzygnięć na scenie politycznej należy oczekiwać zmian w prawie pracy idących w 
kierunku zwiększania praw pracowniczych.  
Niezbędne są takie zmiany, które dostosowałyby przepisy prawa pracy do poziomu 
satysfakcjonującego zarówno pracowników jak i pracodawców. Inicjatywy tego rodzaju są 
konieczne, aby nie dochodziło do niepotrzebnych konfliktów. Nie można zapomnieć w tym 
momencie o ludziach, którzy utracili pracę i na dodatek są pozbawieni zasiłku dla 
bezrobotnych. Ich ciężka sytuacja musi znaleźć konkretne rozwiązania prawne gdyż tego 
wymaga strategia funkcjonowania,,solidarnego państwa’’ przyjęta przez nowy rząd. Zjawisko 
emigracji zarobkowej grozi nam dezorganizacją niektórych dziedzin życia. Zdecydowana 
większość społeczeństwa ma już dość dotychczasowego stylu sprawowania władzy. Czas 
najwyższy żeby Polacy poczuli się współgospodarzami we własnym kraju. 
Istnieje za tym konieczność zerwania z dotychczasowymi metodami sprawowania władzy. 
Nie może być tak, że z po sierpniowego procesu przemian będą korzystali 
tylko niektórzy obywatele znajdujący się w pozycji uprzywilejowanej w 
stosunku do reszty społeczeństwa. 
Należy, więc możliwie jak najszybciej przywrócić autorytet państwa!!!  
Po wyborach parlamentarnych i prezydenckich będziemy bacznie śledzić dalszy rozwój 
wydarzeń na scenie politycznej. Oczekujemy od nowo wybranego Sejmu i Senatu stanowienia 
prawa, które będzie służyło ogółowi społeczeństwa.  

 



 

  

Od prezydenta RP takich decyzji, które gwarantowałyby sprawne funkcjonowanie państwa 
oraz skuteczną obronę polskiej racji stanu. 
Rząd winien tak sprawować powierzoną mu misję, tak, aby konsekwentnie wprowadzać 
niezbędne reformy w państwie. Od sądownictwa i całego wymiaru sprawiedliwości 
oczekujemy, by stał na straży przestrzegania prawa wobec wszystkich obywateli bez wyjątku. 
Trzeba, więc podjąć zdecydowane działania w kierunku przezwyciężenia wielorakich kryzysów 
mający negatywny wpływ na rozwój kraju. Jest to warunek, od którego spełnienia zależy 
wyzwolenie energii społecznej niezbędnej do wychodzenia z tej trudnej sytuacji, w jakiej jest 
obecnie Polska. 
Wiarygodność działań podejmowanych przez nowo wybrane władze winna stać się gwarantem 
budowy,, solidarnego państwa’’. Dał temu wyraz w swoim expose premier, który między 
innymi powiedział,, Czwarta Rzeczpospolita ma być nie zaprzeczeniem Trzeciej, ale 
urzeczywistnieniem jej niespełnionych nadziei ”.To stwierdzenie szefa rządu należałoby 
uzupełnić o jakże dziś aktualne słowa poety,,... NIECH PRAWO ZAWSZE PRAWO ZNACZY A 
SPRAWIEDLIWOŚĆ SPRAWIEDLIWOŚĆ „. 
 
                                                                                                      Jerzy Wenelczyk 
 

ZE STRON KOMISJI KRAJOWEJ 

W 24. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego 

W 24 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego Prezydium KK obradujące w 
Gdańsku podjęło stanowisko, w którym składa hołd ofiarom grudnia i apeluje 
do Prokuratora Generalnego o postawienie przed sądem osób 
odpowiedzialnych za tamte wydarzenia. 

Stanowisko Prezydium KK nr 360/05  
ws. 24. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego  

NSZZ "Solidarność" składa hołd wszystkim ofiarom stanu wojennego. Tym, którzy zostali 
wyrwani ze swoich rodzin do obozów internowania i odosobnienia, represjonowanym i 
prześladowanym tym, którzy zostali pozbawieni pracy i środków do życia.  

W związku z odnalezieniem nowych dokumentów przez Instytut Pamięci Narodowej zwracamy 
się do Prokuratora Generalnego o postawienie przed sądem twórców i wykonawców stanu 
wojennego.  

Apelujemy do Ministra Edukacji o poszerzenie w programach i podręcznikach szkolnych 
informacji o najnowszej historii Polski.  

Pamiętajmy i przekazujmy następnym pokoleniom informacje o zamachu komunistycznego 
reżimu na wolność narodu, który miał miejsce 13 grudnia 1981 r.  

Nie pozwólmy zapomnieć o tych tragicznych wydarzeniach. 
 



 

  

„Prawa człowieka są po to, ażeby każdy miał przestrzeń potrzebną do 
spełniania swoich zadań i powinności. Ażeby w ten sposób mógł się 
rozwijać. Mógł stawać się bardziej człowiekiem. Prawa człowieka 
muszą być podstawą tej moralnej mocy, którą człowiek osiąga przez 
wierność prawdzie i powinności…” 
12 czerwiec 1987 Gdańsk                                      JAN PAWEŁ II 
 
Nowa rzeczywistość pojawiła się w naszej małej społeczności, nowa i 
stara. Po kilku latach rozłąki trafiają do nas pracownicy z dawnego 
zakładu „Syrena”, trafia także w części produkcja, która była kiedyś 
jednym z wyrobów E.Wedel. 
Jak przyjmiemy pracowników i kolegów w naszym zakładzie na 

Zamoyskiego zależy od nas, od naszej koleżeńskości, od naszego społecznego podejścia. 
„Szczęśliwcy”, którzy trafią pod mury naszego zakładu, będą wybrańcami, którzy muszą 
zaaklimatyzować się w nowej rzeczywistości. Piszę szczęśliwcy, dlatego że podobna grupa 
pracowników „Leafa” straci swoje miejsca pracy. Będzie to nowa rzeczywistość i dla związku 
zawodowego. Bardzo dobre kontakty, które posiadaliśmy z Komisją Zakładową w Leafie, będą 
się musiały przełożyć na chwilę obecną. Jak wszyscy wiedzą rok 2006 jest rokiem wyborów 
NSZZ „Solidarność”, będziemy wybierać wszystkie struktury związkowe na szczeblu 
zakładowym, regionalnym, branżowym i krajowym. Musimy podołać nowemu wyzwaniu i 
przygotować się do sprawnego i demokratycznego powołania nowych władz związkowych. Nie 
możemy też przejść do porządku dziennego nad członkami NSZZ „Solidarność” z likwidowanej 
fabryki  na Topiel i  Komisji Zakładowej w „Leaf”, która przejdzie do naszego zakładu pracy. 
Jako Przewodniczący Komisji Zakładowej nr 311 muszę udzielić pomocy i włączyć się w pracę 
razem z Kolegą Krzysztofem Borczykiem Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” w Leaf Polska. 
Członkowie władz wykonawczych obydwu Komisji Zakładowych zastanawiają się czy nie 
byłoby odpowiednim krokiem powołania Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ 
„Solidarność”. Taką możliwość daje nam Statut NSZZ „Solidarność” dla Komisji Zakładowych 
zarejestrowanych w jednym Regionie, ale u różnych pracodawców, co potwierdza fakt, że 
Komisja z Leafa będzie działać na terenie „Jedyna” Sp. z o.o. Nowa Komisja wybrana w 2006 
roku, (jeżeli dojdzie do takiego porozumienia) musi reprezentować wspólne interesy 
pracowników, także tych, którzy od stycznia organizacyjnie będą podlegać innemu 
pracodawcy. 
Szczęśliwy jestem, że po okresie stagnacji, nasza społeczność związkowa systematycznie 
ulega powiększeniu o nowych członków NSZZ „Solidarność”, mimo zmian organizacyjnych i 
zamieszania w Dziale Utrzymania Ruchu. Cieszę się, że w tak trudnym okresie ostatnich 
miesięcy, decyzje, które musiałem podjąć nie budziły sprzeciwu społecznego i potwierdziły 
fakt że związek zawodowy „Solidarność” jest gotowy do zmian.  
 
Na koniec pragnę złożyć Wszystkim najserdeczniejsze życzenia świąteczne i noworoczne. 
Mijający rok nie był najszczęśliwszym dla naszej organizacji. Odejście dwóch osób które 
kształtowały naszą małą społeczność, wywarło ogromny wpływ na działania związku.  
Dotkliwą i niepowetowaną stratą było pożegnanie  Jana Pawła II, który był moralnym 
autorytetem i podporą NSZZ „Solidarność”.  
W styczniu pożegnaliśmy Andrzeja Kamińskiego, długoletniego Przewodniczącego naszej 
organizacji, a w szczególności wspaniałego Kolegę, Przyjaciela i autorytet w pracy 
związkowej.  
Życzę wszystkim aby takich pożegnań w nadchodzącym 2006 roku było jak najmniej.  
Mam nadzieję że przy Wigilijnym stole znajdzie się miejsce dla osób które bezpowrotnie 
pożegnały się z nami. Chwila zadumy i pamięci o tych którzy tak wiele dobrego uczynili dla 
nas, powinna zagościć w ten świąteczny dzień.  
Życzę Wszystkim spełnienia marzeń i oczekiwań, a przede wszystkim uspokojenia i 
odpoczynku od codzienności i przeżycia tych dni w gronie rodziny i przyjaciół.  
 

 



 

  

Ludzie z „S” 
SEKRETARZ – WITOLD PODSIADŁY 

 
Urodzony – Świdnica Śląska koło Wałbrzycha. W latach 60 
przeprowadziłem się do Warszawy wraz z rodzicami i bratem, 
gdzie mieszkali rodzice mojego ojca.  
Rodzina – Żona Małgorzata, były pracownik naszego zakładu, 
pracowała na linii tortów. Oprócz tego dwóch synów Łukasz i 
Maciej, którzy założyli ostatnio swoje własne rodziny. Łukasz 
pracuje w pizzerni natomiast Maciej jest motorniczym MZT w 
Warszawie. 
Szkoła - Podstawówka w Warszawie. Potem w celu uniknięcia 
służby wojskowej wyjechałem do Dąbrowy Górniczej gdzie 
kontynuowałem naukę w szkole zawodowej jako tynkarz. 

Praca – Moją pierwszą pracę podjąłem w budownictwie. Przez dwa lata pracowałem w 
Sosnowieckim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego. Po powrocie do Warszawy 
przyjąłem się do ZPC „22 Lipca” d. E.Wedel na linię figurek likworowych, gdzie przez dziesięć 
lat produkowałem baryłki. Później przez rok pracowałem w magazynie wyrobów gotowych i 
zaproponowano mi pracę na czekoladzie twardej gdzie spędziłem już ostatnich dziewiętnaście 
lat. Czyli moja przygoda z fabryką Wedla trwa nieprzerwanie 30 lat.  
Pasje – Majsterkowanie. Przez pewien okres czasu zajmowałem się amatorsko naprawą 
zegarków, budzików itp.  
Związek – Pierwszy raz kontakt z „Solidarnością” miałem w 1980 roku, byłem wtedy 
szeregowym członkiem związku, jak wszyscy albo prawie wszyscy niesiony falą przemian 
zapisałem się do powstającego związku. Po reaktywowaniu związku w 1989 roku 
kontynuowałem przynależność. Od dwóch kadencji jestem w Komisji Zakładowej,  
w pierwszej jako członek Komisji, natomiast w drugiej po wyborze Darka na 
Przewodniczącego naszego związku przejąłem do końca kadencji funkcję Sekretarza naszej 
Komisji Zakładowej. Doszły mi jeszcze dodatkowe obowiązki z racji ubezpieczenia, jakie nasza 
Komisja Zakładowa wykupiła dla członków związku w Concordii. Jestem odpowiedzialny za 
prowadzenie tego ubezpieczenia i kontakt z przedstawicielami Concordii. 
 

Z okazji zblizających się Świąt  
Bożego Narodzenia,  

życzymy Wam dużo ciepła,  
optymizmu i rodzinnej atmosfery, 

 a w nowym 2006 roku dużo radości i spełnienia 
najskrytszych marzeń. 

 
KOMISJA ZAKŁADOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ 
 
 
 

 



 

  

POZNAJ PRAWO2 dni wolnego 
 
Tyle wolnego przysługuje w ciągu roku kalendarzowego pracownikowi wychowującemu 
przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat.  
Niezależnie od liczby dzieci zawsze są to dwa dni. Nie ma znaczenia, w jakim wymiarze czasu 
pracy pracuje pracownik (pełnym, niepełnym). Wynagrodzenie za dzień wolny jest wypłacane 
na takich samych zasadach jak za urlop wypoczynkowy.  
Z dnia wolnego na dziecko może skorzystać rodzic, bez względu czy matka, czy ojciec.  
Nie można dzielić tych dni na rodziców, oznacza to, że jedno z opiekunów musi wziąć dwa dni. 
Przepisy nie wskazują, z jakim wyprzedzeniem pracownik powinien wystąpić do pracodawcy z 
wnioskiem o dzień wolny na dziecko.  
Pracodawca odmawiając zwolnienia od pracy na dziecko w danym terminie musi pamiętać, że 
ma obowiązek udzielenia tych dni do końca roku kalendarzowego. Jeśli z kolei pracownik 
zapomni i nie wystąpi o udzielenie tych dni w ciągu danego roku kalendarzowego, to 
uprawnienie to mu przepada.  
Podstawa prawna to artykuł 189`1 Kodeksu Pracy. 
Najlepiej, aby we wszystkich tych kwestiach pracownik i pracodawca doszli do porozumienia. 
Zwłaszcza, że obie strony powinny się kierować ogólnymi zasadami: nie czynić ze swego 
prawa użytku, który byłby sprzeczny z jego społeczno-gospodarczym przeznaczeniem lub 
zasadami współżycia społecznego. Takie działanie jest uważane za wykorzystywanie prawa i 
nie korzysta z ochrony (art. 8 Kodeksu Pracy). 
 
 

KOMENTARZE 
 
Na prośbę Kolegi Jerzego Niegowskiego drukujemy treść pisma, które skierował do Zakładu. 
 
PODZIĘKOWANIE 

 
Bardzo dziękuję za prezent od zakładu pracy za jubileusz 35 – lecia , wkład pracy i 
zaangażowanie. Prezent może i doskonały, tylko nie w tym wieku.  
Jak można być zadowolonym z prezentu, który kosztuje mnie 499,26 złotych nie licząc 
dalszych obciążeń.  
Pani, która uszczęśliwia prezentem, za który długoletni pracownik jest zobowiązany do 
uiszczenia kwoty wyżej wymienionej, powinna poinformować o takich obciążeniach i zadać 
pytanie czy obdarowany zgadza się na przyjęcie takiego wyróżnienia, które w moim 
przypadku bardzo niekorzystnie wpływa na moje rozliczenie z fiskusem.  
Jestem zaskoczony takim postępowaniem osoby, która zajmuje się tymi sprawami. 
Obserwując poczynania w zakładzie zauważyłem, że niektóre osoby mają predyspozycję do 
dekoracji zakładu, niż pracę w zakładzie. Gratuluje bardzo dobrego samopoczucia i dalszych 
sukcesów.  
Proszę o wydrukowanie mojego skromnego podziękowania za prezent w gazetce zakładowej, 
która informuje o sytuacji w zakładzie. Z tą samą prośbą zwróciłem się do Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” o umieszczenie pisma w Infosie. 
 
Z całym szacunkiem dla zakładu Cadbury Wedel Sp. Z o.o. zwracam prezent podarowany mi 
przez Dyrekcję. 
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