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WIADOMOŚCI Z KOMISJI ZAKŁADOWEJ 
 
Dnia 10.03.2006 roku odbyło się Zakładowe Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Delegatów 
Organizacji Związkowej nr 311 NSZZ „Solidarność”, na którym nastąpił wybór nowych władz 
związkowych kadencji 2006 – 2010. W zebraniu uczestniczyło 59 Delegatów z grupy 60 
uprawnionych do dokonania wyboru. Delegaci stosowną uchwałą upoważnili nowe wybrane 
władze do powołania prezydium, które dokonać się miało w przeciągu siedmiu dni od ZZD. 
 
Dnia 16.03.2006 roku uprawomocnił się skład Komisji Zakładowej i Komisji Rewizyjnej 
Organizacji Związkowej nr 311 NSZZ „Solidarność” Cadbury Wedel Sp. z o.o.  
 
KOMISJA ZAKŁADOWA: 
 

 PRZEWODNICZĄCY –                DARIUSZ SKOREK 
 WICE PRZEWODNICZACY –      KRZYSZTOF BORCZYK 
 SEKRETARZ –                            WITOLD PODSIADŁY 
 SKARBNIK –                              JOLANTA GĘSICKA 
 CZŁONEK PREZYDIUM –           MAŁGORZATA LEJDYN 
 CZŁONEK PREZYDIUM –           ELŻBIETA DĘBSKA 
 CZŁONEK PREZYDIUM –           MAREK BORUCZ 
 CZŁONEK K.Z. –                        JERZY UŻAROWSKI 
 CZŁONEK K.Z. -                         MAREK WYTRYKOWSKI 
 CZŁONEK K.Z. -                         KONSTANTY MIKA 
 CZŁONEK K.Z. -                         DARIUSZ SOCHA 
 CZŁONEK K.Z. -                         IZABELA DOLATA 
 CZŁONEK K.Z. -                         MAŁGORZATA LATOSZEK 
 CZŁONEK K.Z. -                         JERZY WENELCZYK 
 CZŁONEK K.Z. -                         AGNIESZKA GRZYWACZEWSKA 

 
KOMISJA REWIZYJNA: 
 

 PRZEWODNICZACY -                MAŁGORZATA PODSIADŁA 
 WICE PRZEWODNICZACY -      MARZANNA KUKAWSKA 
 CZŁONEK K.R. -                         JANINA GRZESZCZAK 
 CZŁONEK K.R. -                         MARZANNA BALIŃSKA 
 CZŁONEK K.R. -                         DANUTA TORHAN 
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Komisja Zakładowa na pierwszym posiedzeniu rozdysponowała zadania i ustaliła skład Komisji 
Problemowych, które będą funkcjonowały w kadencji 2006-2010.  
 
Komisje Problemowe maja za zadanie prawidłowy nadzór w określonej przez nich działalności 
nad wyzwaniami i oczekiwaniami, które spoczywają na całej Komisji Zakładowej. Skład i 
wytyczne działalności w skrócie przedstawimy poniżej, natomiast realizacje wykonywanych 
celów zamieszczać będziemy na bieżąco na łamach naszej gazetki. 
 
ZESPÓŁ NEGOCJACYJNY – powołany w celu rozmów i negocjacji Komisji Zakładowej z 
Pracodawcą. Zespół pracować będzie w składzie: 
 

 DARIUSZ SKOREK 
 KRZYSZTOF BORCZYK 
 ELŻBIETA DĘBSKA 
 MAREK BORUCZ 

 
KOMISJA SOCJALNA – powołana do prawidłowego rozdysponowania funduszu socjalnego i 
nadzoru nad funduszem, współpracy z organizacją ZZP w przedmiotowej sprawie. Członkami 
ze strony NSZZ „Solidarność” zostali: 
 

 KRZYSZTOF BORCZYK 
 MAŁGORZATA LEJDYN 
 ELŻBIETA DĘBSKA 
 IZBELA DOLATA 

 
KOMISJA DO SPRAW BHP – powołana do przeglądu warunków pracy w zakładzie, oraz do 
współpracy ze Społeczną Inspekcją Pracy, w składzie: 
 

 MAREK BORUCZ 
 JERZY UŻAROWSKI 
 DARIUSZ SOCHA 

 
KOMISJA DO SPRAW CZŁONKOWSKICH – powołana w celu prawidłowego połączenia 
obydwu organizacji, sprawnego przydzielania zasiłków i zapomóg związkowych, 
przeprowadzania ankiet, weryfikacji podań o zaniechanie składek związkowych, oraz 
działalności związku na terenie pracodawcy. Zespół pracować będzie w składzie: 
 

 KONSTANTY MIKA 
 MAŁGORZATA PODSIADŁA 
 MAREK WYTRYKOWSKI 
 MAŁGORZATA LEJDYN 
 MARZANNA BALIŃSKA 

 
KOMISJA DO SPRAW PROMOCJI ZWIĄZKU – powołana w celu działań zmierzających 
wyjaśnienia historii związku, organizowania pikiet i manifestacji, wycieczek, festynów, 
prowadzenia gabloty związkowej i gazetki. Zespół pracować będzie w składzie: 
 

 WITOLD PODSIADŁY 
 JERZY WENELCZYK 
 MAŁGORZATA LATOSZEK 
 AGNIESZKA GRZYWACZEWSKA 
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ZALEGŁOŚCI 
 
Jak wszyscy zauważyli jest to pierwszy 
numer w tym roku. Przygotowania do 
wyborów i doprowadzenie do końca ubiegłej 
kadencji, przez ponad dwa miesiące wyłączył 
Komisję Zakładową i mnie osobiście z zadań 
nad redakcją naszego pisma. Przez ten okres 
nagromadziło się sporo materiałów, które 
możemy zaprezentować w obecnym 
numerze. Otrzymaliśmy odpowiedź z Głównej 
Inspekcji Pracy i Okręgowej Inspekcji Pracy 
na temat organizacji czasu pracy w systemie 
cztero zmianowym. Mimo wielu dyskusji i 
dociekań które w ostatnim czasie pojawiły się 
na temat tego systemu pracy, otrzymaliśmy 
odpowiedź która nie satysfakcjonuje nas i 
stwierdza zgodność z prawem wykonywanie 
pracy w takim systemie. Główna Inspekcja 
Pracy jednoznacznie potwierdziła system 
stosowany u nas jako pracę zmianową i z 
tego powodu wszelkie przepisy wynikające z 
artykułu 151 K.P. mają zastosowanie w 
takim systemie. Szukaliśmy i będziemy w 
dalszym ciągu szukać argumentów, aby 
system pracy, który z widzenia związków 
zawodowych jest organizacją czasu pracy 
jako sprzeczny z podstawowymi zasadami 
współżycia społecznego, jak to określa 
artykuł 8 Kodeksu Pracy, był jak najmniej 
stosowany lub całkowicie zaniechany w 
naszej Spółce. Pozbawienie pracowników, a 
w szczególności kobiet, podstawowych zasad 
życia rodzinnego, było i będzie przez NSZZ 
„Solidarność” mocno akcentowane i budzące 
sprzeciw. Już samo zastosowanie przepisu o 
skróconym odpoczynku tygodniowym w 
momencie przechodzenia na kolejne zmiany, 
doprowadzić może do przemęczenia i 
pozbawienia pracowników regeneracji sił. 
Wątpliwości budzi fakt nierównego 
traktowania wobec innych, którzy z powodu 
wzmożonego zapotrzebowania na wyroby, 
dołączają lub zasilają działy, w których 
występuje praca czterozmianowa na 
normalnych zasadach, dzięki czemu mają 
możliwość pracy za godziny do odbioru lub 
jako płatne, czego są pozbawieni pracownicy 
pracujący na stałe według harmonogramu 
dla pracy czterozmianowej. 
 
 
 
W OBRONIE WOLNOŚCI PRAW 

 
18 stycznia delegacje związkowców 
przyjechały pod budynek dyrekcji Frito Lay 
Poland, znajdujący się po sąsiedzku z 
naszym zakładem pracy, aby sprzeciwić się 
łamaniu praw pracowniczych, związkowych i 
konstytucyjnych przez kierownictwo firmy. 
Wiele sprzeciwu wobec łamaniu Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej wzbudził dokument, 
który kierownictwo Frito Lay przekazywało 
pracownikom w celu podpisania, bez względu 
czy należeli do związku zawodowego czy nie. 
W treści tego dokumentu można było 
przeczytać, „Jeśli z jakiegokolwiek powodu 
Zarząd Komisji Zakładowej NSZZ „S” uznaje 
mnie za członka organizacji związkowej, 
niniejszy oświadczam, iż moją wolą jest 
wystąpienie ze związku z dniem dzisiejszym”. 
Tragicznym i śmiesznym faktem jest to, że 
„gotowce” otrzymali wszyscy pracownicy, 
nawet ci, którzy nigdy do związku nie 
należeli. W grupie demonstrantów nie 
zabrakło także przedstawicieli naszego 
zakładu i organizacji z Sekcji Krajowej 
Przemysłu Cukierniczego.  
 

 
 
W sprawie Organizacji Związkowej we Frito 
Lay wiele kontrowersji wzbudził fakt nie 
przekazywania listy imiennej członków 
związku, lecz, co jest zgodne z przepisami 
prawa pracy liczby członków związku. Firma, 
aby rozwiązać ten problem zdecydowała się 
przeprowadzić anonimową ankietę. Co do 
legalności tego faktu i przeprowadzenia w 
ten sposób weryfikacji związkowców, ostro 
sprzeciwiła się Helsińska Fundacja Praw 
Człowieka, która złożyła zawiadomienie o 
popełnieniu przestępstwa do prokuratury.  
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Fundacja uważa, że pracownicy działali pod 
wpływem przymusu ekonomicznego. Według niej 
weryfikacja była tylko pretekstem do zemsty na 
Sławomirze Zagrajku, który rok temu wystąpił w 
obronie kobiet, które wytoczyły Frito Lay sprawę o 
molestowanie seksualne. Następną sprawą, która 
wzbudza emocje jest fakt interpretacji Ustawy o 
ochronie danych osobowych. Według niektórych 
specjalistów (sprawą ma się zająć Sąd Najwyższy) 
związek zawodowy nie powinien przekazywać 
imiennej listy członków związku, co stoi w zgodzie z 
powyższą ustawą parlamentarną, bez wyraźnej 
zgody członków. Finał sprawy jest nie 
rozstrzygnięty, wiemy o tym, że Sławomir Zagrajek 
złożył rezygnację z Przewodniczącego Komisji 
Zakładowej we Frito Lay Poland z powodu 
zatrudnienia się u nowego pracodawcy. Związek 
Zawodowy NSZZ „Solidarność” nie został 
zlikwidowany, mimo wielu prób i szykuje się do 
wyboru nowych władz związkowych, mimo 
drastycznego uszczuplenia członków ze 172 na 49 
w ostatnim okresie czasu. 
 
Podobna sprawa toczy się w Goplanie, której 
obecnym właścicielem jest Spółka Jutrzenka 
z Bydgoszczy. Zwolniony Przewodniczący 
Dariusz Skrzypczak, oraz Region 
Wielkopolska organizuje pikietę w dniu 30 
marca w obronie działaczy związkowych i 
zwolnionego Przewodniczącego. W tym 
przypadku głównym zarzutem pod adresem 
Dariusza Skrzypczaka są jego wypowiedzi dla 
lokalnych i krajowych gazet i działanie na 
szkodę pracodawcy w stosunku do użytych 
sformułowań, które zostały zacytowane przez 
media. O sprawie będziemy informować na 
bieżąco, z ostatnich wiadomości wiemy, że 
Pracodawca wycofał się ze wstępnego 
porozumienia i najprawdopodobniej sprawę 
rozwiąże sąd pracy. Stało się to po rozmowie 
ówczesnej Dyrekcji Jutrzenki z poprzednim 
właścicielem zakładu w Poznaniu, który 
przekazał szereg spostrzeżeń na temat 
Przewodniczącego. Takie podejście do 
sprawy postawiło w złym świetle postać 
Darka, który jak pamiętamy a pisaliśmy o 
tym obszernie w poprzednich numerach 
prowadził akcje przeciwko ówczesnym 
właścicielom Goplany, którzy nie mają nic 
wspólnego z obecną Spółką Jutrzenka. 
Jest to następny negatywny przykład 
działalności Pracodawcy, która uderza w 
prawa związkowe.  
 

NOWOCZESNOŚĆ I DOŚWIADCZENIE 

Rozmowa z Dariuszem Skorkiem Przewodniczącym 

Komisji Zakładowej. 

Zakończyły się wybory w związku, mamy nowe władze, 

jaka jest wizja nowej Komisji Zakładowej. 

Miło mi, że dostałem szanse poprowadzenia 
związku w pełnej kadencji. Okres prawie 
jedenastu miesięcy na tej funkcji pozwolił mi na 
przyjrzenie się pewnym sprawą z innej 
perspektywy, kiedy ograniczyłem się bardziej do 
obserwacji i poczynienia notatek dotyczących 
schematu działania Komisji Zakładowej w nowej 
kadencji. Nie poczyniłem drastycznych kroków, 
ale nie ograniczyłem się do bierności. Jak każdy z 
obecnych na sali ZZD obserwowałem osoby z 
którymi przyjdzie współpracować przez najbliższe 
cztery lata i już wtedy układałem sobie model 
działania. Byłoby kłamstwem gdybym powiedział, 
że wszystkie osoby, które znalazły aprobatę 
delegatów w moim widzeniu powinny znaleźć się 
w Komisji Zakładowej, ale demokracja rządzi się 
swoimi prawami i przyszedł czas, aby 
Przewodniczący wymógł działanie i aktywność 
władzy wykonawczej, jaką jest Komisja 
Zakładowa. O tym, że nadszedł czas na zmiany, 
mówiłem podczas ZZD i zapowiedziałem zwrot o 
180 stopni. Będę konsekwentny w tym działaniu i 
tego będę wymagał. Model zaproponowany na 
pierwszym posiedzeniu i podzielenie obowiązków 
pomiędzy wszystkich członków Komisji 
Zakładowej, powinien zaowocować w najbliższym 
czasie. Powołanie Komisji Problemowych z 
jasnymi przesłankami ich działania, pozwoli na 
dokładne zdefiniowanie niedociągnięć w danym 
obszarze, oraz rozliczeniu z działalności 
związkowej. Oczywistym jest, że są tematy 
priorytetowe i mniej istotne, ale z mojego punktu 
widzenia każde działanie członków Komisji 
Zakładowej rzutować będzie na wizerunek naszej 
Organizacji Związkowej.Pewny jestem, że trzeba 
spróbować wszystkich możliwości, aby usprawnić 
komunikację z członkami związku i ich 
potrzebami. Pamiętać trzeba ze to właśnie oni 
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tworzą związek i są podporą działalności Komisji 
Zakładowej. 
Czym charakteryzować się będą komisje 
problemowe i dlaczego taki układ składu 
i działań? 
 
Jako Przewodniczący miałem możliwość 
pierwszy zaproponować skład Prezydium i 
Komisji Problemowych i z tego skorzystałem. 
Najważniejszą sprawą było powołanie 
zespołu negocjacyjnego. Tutaj z racji funkcji 
było miejsce dla mojej osoby i doświadczenie 
innych członków. Dlatego zespół tworzą 
działacze z dużym stażem związkowym i 
doświadczeniem.  
Drugą ważną sprawą była Komisja Socjalna. 
Od początku istnienia Komisji Zakładowej 
przyjęte było, że tymi sprawami zajmuje się 
Wice Przewodniczący, który do współpracy 
dostał jednego z działaczy starej komisji i 
nowe osoby, które nie zajmowały się 
sprawami socjalnymi w ostatniej kadencji.  
Komisja do Spraw BHP w nowym składzie, 
opiera się na doświadczeniu i wykorzystaniu 
członków Społecznej Inspekcji Pracy. Myślę, 
że zaowocuje to większą ilością wniosków o 
poprawę bezpieczeństwa oraz stanowiska 
pracy, które coraz bardziej odbiegają od 
standardów. Komisja do spraw członkowskich 
jest nowością i pewnymi przemyśleniami, 
które poczyniłem w ostatnim okresie. Nie do 
końca sprawdził się model Przewodniczących 
kół związkowych, dlatego powstała luka, 
którą należało uzupełnić. Postawiłem tutaj na 
dwóch bardzo doświadczonych działaczy i 
wykorzystaniu ich potencjału. Przygotowanie 
dokumentacji członkowskiej, zdefiniowanie 
problemów członków związku, współpraca z 
regionem, sekcją i sekretariatem to 
podstawowe działania tej grupy. Przejęcie 
roli Przewodniczących kół i wnioskowanie o 
udzielenie zapomogi i zasiłku, uzupełni 
przekrój działania tej Komisji, ale i nowe 
pomysły wejdą w jej zakres działania. 
Brakuje nam wiedzy na temat zachowań 
kierownictwa, problemów i pomysłów, które 
mogą ułatwić życie w naszej społeczności, 
dlatego ta Komisja wypracuje taki model 
komunikacji i zbierania przemyśleń, który 
będzie anonimowy, a uwidoczni nam 
potrzeby strukturalne w związku. Podkreślam 
w związku, dlatego że problemami i 
pomysłami wszystkich pracowników i odbioru 
problemów zajmie się ostatnia z powołanych 

komisji, czyli do spraw Promocji. Dotąd 
dosyć lekko traktowana, ograniczała się do 
wydawania gazetki i uzupełniania gabloty, 
przejmie większy ciężar prac w całym 
zakładzie. Promocja i prezentacja związku, 
przygotowanie ankiet dla wszystkich 
pracowników, manifestacje, pikiety, rocznice, 
wycieczki i działalność kulturalna to 
podstawowe działania, które widzę w 
zadaniach dla tej grupy. Oczywiście 
podstawowe kwestie związane z gazetką, w 
dalszym ciągu będą w zakresie tej komisji. 
To samo dotyczy gabloty związkowej, która 
powinna żyć swoim własnym wystrojem i 
pomysłami. Stroną www, zajmę się sam 
osobiście i znajdę osobę, która będzie 
wprowadzona w technikę uzupełniania tego 
medium, aby na bieżąco znajdowały się tam 
materiały z naszego zakładu. 

Wyzwania na najbliższą kadencję 
potężne. 
 
Oczywiście, ale i żądania związkowców coraz 
bardziej skomplikowane. Związek musi być 
nowoczesny, uzbrojony w pomoc techniczną i 
fachową. Podstawowym celem jest nie tylko 
żądać, ale i coś w zamian zaoferować, a więc 
większy nacisk na promocję w postaci 
spotkań integracyjnych, wyjazdów oraz 
szereg szkoleń związkowych dla działaczy w 
celu podniesienia kwalifikacji. Nie mam 
zamiaru zostać człowiekiem orkiestrą bądź 
wielbłądem. Ta kadencja ma umożliwić 
wykazanie większego potencjału działaczy 
wybranej komisji i ich możliwości. To oni 
będą na pierwszej linii ognia, jeżeli można 
użyć takiego sformułowania, dopiero 
zdefiniowane problemy i przypadki trafiają do 
mnie i ja podejmuję działania. Nie oznacza 
to, że gdy sam coś zauważę, lub zostanie 
zgłoszony problem bezpośrednio do mnie to 
zepchnę prace na członków Komisji.  
Nic bardziej niedorzecznego, ale większa 
odpowiedzialność osób, którzy zdecydowali 
się uczestniczyć w życiu działacza 
związkowego. Kształtowanie liderów 
związkowych musi być celem nadrzędnym, 
nie może powtórzyć się sytuacja, że osoby, 
jaką był Ś.P. Andrzej nie ma, kto zastąpić, bo 
nikt z nas nie był wówczas przygotowany do 
takiego wyzwania. Zawsze staliśmy w tak 
zwanym drugim szeregu, nie czując 
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potrzeby wyrobienia w sobie cech lidera 
związkowego. Taka sytuacja jest nie do 
przyjęcia, a wyrobienie w sobie tych cech 
spowoduje, że być może jest postać, która 
jeszcze sprawniej poprowadzi organizację w 
następnych kadencjach. Nie roszczę sobie 
prawa do przewodnictwa w związku i gdy 
będzie taka osoba, która wyrobi sobie te 
cechy, to w wyborach może zostać 
przedstawiona jako następca na tym 
stanowisku. Musze powiedzieć uczciwie i 
proszę nie traktować tego jako obrazę 
kogokolwiek, nie znajduje osoby, która 
posiada charyzmę i cechy typowego lidera 
związkowego. Wspominałem dosyć często, że 
posiadam cechę, która określana jest jako 
organizator związkowy i w tym się czuje 
bardzo dobrze, należy teraz wypracować 
model wojownika, to ciężkie zadanie. 
Przyznaję, że próbuję temu podołać, ale 
moje predyspozycje są odwrotnością postaci 
Andrzeja Kamińskiego, do którego wszyscy 
będą porównywać liderów związkowych. 
Andrzej nie posiadał zdolności 
organizacyjnych, dlatego postawił na obsadę 
Komisji złożoną w większości ludzi, którzy 
uzupełnią jego brak cech w tym przedmiocie. 
Ja to samo muszę uczynić, ale w odwrotną 
stronę, znaleźć „wojowników”, którzy 
wyrobią we mnie te cechę i będą wspierać 
działania w tym kierunku. 
 
Jaka czeka nas przyszłość, mówię tu o 
organizacji związkowej?  
 
Trudne pytanie, ale musimy sobie na to 
odpowiedzieć. Ogólna sytuacja związków 
zawodowych w Polsce jest wręcz tragiczna. 
Nastąpił tu regres, którego nikt nie był w 
stanie przewidzieć. Związki są słabe, nie 
posiadają odpowiednich narzędzi prawnych i 
coraz bardziej spychane na margines. To 
błąd, który już dawno spostrzeżono na 
zachodzie. Silny związek jest bardziej 
pomocny Pracodawcy, odpowiednio 
przygotowany merytorycznie potrafi 
przeforsować rozwiązania korzystne i dla 
pracowników i pracodawcy. Jest traktowany 
jako partner nie jako petent. Patrząc na 
nasze podwórko nie jesteśmy związkiem 
słabym, lecz nie ideałem. Pracownicy 
odbierają organizację związkową jako zło 
konieczne, lecz gdy chodzi o partykularne 
interesy wiedzą, do kogo się należy zgłosić 

oraz kto może ich problem wspomóc i 
rozstrzygnąć. Postawię sprawę jasno i 
dobitnie, organizacja związkowa NSZZ 
„Solidarność” nie będzie występować w 
interesie i sprawach indywidualnych 
przypadków pracowników, którzy nie należą 
do związku zawodowego. Oczywistym jest, 
że jeżeli te przypadki będą rzutować na 
całość stosunku pracy, to nie będzie 
ograniczeń w tym zakresie, ale nie będą to 
sprawy indywidualne. Z góry przepraszam, 
że będę szorstki w rozmowie z pracownikami 
i może paść pytanie „czy należysz do „S”, ale 
niestety nie znam wszystkich 330 członków 
związku osobiście, wiąże się to z dużą 
płynnością członkostwa. Nie mam zamiaru 
marnować czasu na osobę z poza związku, 
kosztem związkowca, który w tym czasie 
oczekuje mojej pomocy lub interwencji. 
Żadna krytyka wobec organizacji związkowej 
i działań, które podjęła nie upoważnia osoby 
stojącej poza nią do wypowiadania 
komentarzy. Odpowiadam przed 
związkowcami i im jestem w stanie poświęcić 
tyle czasu ile jest to konieczne. Wypowiedzi 
w stylu, co te związki zrobiły, co podpisały i 
dla czego jest takie a nie inne rozwiązanie, 
na przykład w kwestii podwyżek, powinno 
raczej brzmieć: „co ja zrobiłam lub zrobiłem 
aby pomóc związkom wynegocjować pewne 
rozwiązania”. Odpowiedź jest prosta, NIC. 
Brutalna prawda i mam nadzieję, że nie 
obraziłem pracowników, ale stawiam sprawę 
otwarcie i bez ogródek. Nie będę tolerował 
krytyki poczynań związku, przez osoby, które 
w tej kwestii stoją obok i będą, bo tak 
stanowią przepisy, korzystać z dobrodziejstw 
lub rozwiązań, które wynegocjowały związki 
lub, pod którymi się podpisały.  
Co do spraw związanych z działaniami 
Komisji Zakładowej to pewne kwestie 
wychodzące i dotyczące ogółu pracowników, 
będą konsultowane ze wszystkimi, czy to w 
formie ankiet, czy w formie zebrań, czy też 
wykorzystaniu powołanych Komisji 
Problemowych. Proponuję w tym działaniu 
nowość, która dotąd nie była u nas 
praktykowana ze strony związku, a którą 
zamierzam wprowadzić jako kierunek 
podejmowanych działań władzy 
wykonawczej, jaką jest Komisja Zakładowa. 
Czy forma idąca w tą stronę się sprawdzi w 
praktyce, pokaże to czas. 
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Dużo zmian, dużo propozycji i wizji, czy 
nie zabraknie chęci, aby to wszystko 
zrealizować? 
 
Właśnie tutaj jest rola Przewodniczącego, 
trzeba wszystko zgrać i wymóc, aby 
wszystkie części dopasowały się do siebie i 
zadziałały jako jeden mechanizm. Przecież 
nam wszystkim zależy na miejscach pracy, 
na tym, aby były one przyjazne 
pracownikom, aby atmosfera na stanowisku 
pracy była bardziej rodzinna a nie 
wymuszoną pozą. Tak samo jest ze 
związkiem zawodowym. Wykonujemy pracę 
społeczna dla zakładu, a przede wszystkim 
dla członków związku i to należy zrozumieć. 
Już na sali podczas zebrania zaapelowałem o 
rozwagę i zastanowienie się czy osoba 
kandydująca znajdzie czas, aby sprawnie 
działać w związku. Trzeba będzie poświęcić 
swój prywatny czas, nie oczekując żadnych 
korzyści materialnych, a wręcz spodziewając 
się krytyki wiecznych malkontentów.  
Do tego też trzeba się odpowiednio 
przygotować i wykazać cierpliwość w 
działaniach. Należy także umieć, a tego będą 
wszyscy oczekiwać od związku, załatwienia 
konkretnej sprawy, która jest najważniejsza 
w danym momencie dla osoby, która zgłasza 
ten problem. Jeżeli wychodzi ona poza ramy 
działalności związkowej, to nie można ją 
odsunąć lub zepchnąć, nie tędy droga. Bez 
nerwowości i wprowadzania nerwowej 
atmosfery, należy próbować naświetlić 
rozwiązanie problemu, bądź skierować do 
osoby, która mogłaby w tym pomóc. Żądania 
pracowników wobec związków zawodowych w 
pewnych kwestiach graniczą wręcz z cudem, 
który i taka jest prawda, nigdy się nie 
zdarza. Nie jestem w stanie tak jak cała 
organizacja przeskoczyć tematu, który w 
obowiązujących przepisach jest 
jednoznacznie określony i tylko zła wola 
zgłaszającego problem może doprowadzić do 
konfliktu. NSZZ „Solidarność” nie będzie 
działała w kwestiach formalnych poza 
prawem. Podstawową rolą związków 
zawodowych jest pilnowanie i definiowanie 
sytuacji gdzie te prawo zostało złamane lub 
naciągnięte. Nie może się zdarzyć, że sami 
będziemy łamali obowiązujące przepisy.  
Niektóre żądania członków związku zmierzają 
w tym kierunku, stosując nawet szantaż, że 
jak tego nie załatwicie to zrezygnuje z 

przynależności do organizacji związkowej, 
czyli szukanie pretekstu do tego, aby z 
czystym sumieniem odejścia ze związku, bo 
nic związek nie zrobił. Niestety nie my 
tworzyliśmy prawo pracy, lecz jesteśmy od 
tego, aby je egzekwować. Bez znaczenia są 
nasze subiektywne lub obiektywne odczucia, 
w momencie, gdy przepisy są tak 
skonstruowane, że nie dają miejsca na 
własną interpretację.  
 
Czekają nas cztery lata pracy 
związkowej w nowej kadencji. 
 
... oraz nowe oczekiwania i wyzwania.  
To normalne, że oczekuje się zmian i takie 
zmiany będą wprowadzane. Pierwszymi 
odczuwalnymi będą decyzje finansowe. 
Podjęte zostały dwie uchwały naszej komisji, 
obydwie dotyczące składek związkowych. 
Pierwsza dotyczy współmałżonków 
pracujących w naszej firmie i zwolnienia 
jednej z nich ze składki, druga dotyczy 
samotnych matek i rodzin wielodzietnych. 
Więcej szczegółów w samych uchwałach i 
decyzjach komisji zakładowej. Ważna sprawą 
do poprawy jest stosunek pracowników do 
naszej organizacji związkowej. Pragnę 
przypomnieć, że odpowiedzialność za pewne 
decyzje i rozwiązania spada na dwa 
działające obecnie w Spółce związki i nie 
może być nieporozumień na tym polu, że 
jeden gra rolę wobec pracowników dobrej 
cioci, która zgodziła się na trudne 
rozwiązania lub decyzje pod naciskiem 
pracodawcy lub drugiej organizacji 
związkowej. Nieporozumienie, 
odpowiedzialność jest wspólna i najwyższa 
pora, aby pracownicy zrozumieli, że wobec 
pracodawcy obydwa związki występują na 
podstawie takich samych przepisów i takie 
same posiadają uprawnienia wobec swoich 
członków i pracowników Spółki. Najwyższa 
pora wziąć na siebie tą odpowiedzialność. Jak 
ostatnio ktoś zauważył, jesteśmy 
przedstawicielami członków związku, ale z 
mocy prawa reprezentujemy wszystkich 
pracowników Spółki. Dlatego 
odpowiedzialność za szereg ciężkich decyzji 
spada na związki zawodowe, bez znaczenia 
jak się nazywają. 
Dziękuję za rozmowę i mam nadzieję że to 
jeszcze nie ostatnie nasze spotkanie na 
łamach gazetki Infos. 
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ZASKOCZYŁ NAS STAN 
WOJENNY (3) 

 
Oprócz wymaganych przez statut zebrań 
delegatów Komisja Zakładowa zajmowała się 
bieżącymi sprawami związku i pracowników. 
Ówczesne władze państwowe i zakładowe 
niechętnie przyglądały się działaniom 
związku. Takie same nastroje panowały i w 
naszym zakładzie. 25 Maja 1981 roku w 
klubie fabrycznym odbywa się Konferencja 
Zakładowa PZPR. Jednym z zaproszonych 
gości na te spotkanie jest Przewodniczący 
NSZZ „Solidarność” Sławomir Wyczański, 
który w przemówieniu omówił sprawy 
przełomu i sytuacji po sierpniu 1980 roku. 
Konferencja PZPR podjęła uchwałę, w której 
skrytykowała działania przed sierpniem 80, 
oraz podsumowała działania teraźniejsze.  
Przełomowe wydarzenia sierpniowe – 
czytamy w uchwale- a zwłaszcza powstanie 
nowego związku zawodowego „Solidarność”, 
z którym władze państwowe zawarły liczne 
porozumienia, zmierzające ku naprawie i 
poprawie warunków bytowych, wniosły w 
życie polityczno-społeczne nowe nadzieje i 
pozytywne oczekiwania.  
Niestety, sytuacja posierpniowa 
charakteryzująca się tym, iż wiele 
oczekiwanych rozwiązań trzeba było osiągnąć 
przy pomocy strajków, charakteryzująca się 
słabością władz rządowych i ich opieszałością 
wykonawczą oraz niezdecydowane 
stanowisko centralnych i wojewódzkich władz 
polityczno-administracyjnych w licznych 
społecznych konfliktach sprawiły, że 
moralność polityczna naszych członków partii 
słabnie nadal. 
Wedlowska organizacja partyjna skierowała 
wtedy list do X Plenum KC PZPR – którym to 
czytamy w jednym z punktów: 
Komitet Centralny PZPR powinien – zdaniem 
naszych członków partii – uczynić wszystko, 
co trzeba, aby doprowadzić do porozumienia 
z Krajową Komisją Porozumiewawczą 
„Solidarność”. Jeżeli bowiem, będzie się 
utrzymywać w społeczeństwie przekonanie (a 
takie się utrzymuje), że PZPR jest 
antagonistycznie nastawiona do tej masowej 
robotniczej organizacji, to wszelkie próby 
zintegrowania społeczeństwa na rzecz 
odbudowy równowagi kraju okażą się 
nieskuteczne. 

List został skierowany po fali wydarzeń 
głośno komentowanych przez całe 
społeczeństwo polskie, jak pamiętamy dnia 
13 maja 1981 na Placu Świętego Piotra w 
Watykanie, miał miejsce zamach na Jana 
Pawła II. Sytuację zaostrzała jeszcze sprawa 
przecieków i przygotowań do Stanu 
Wojennego. Już 23 marca doszły do Lecha 
Wałęsy pierwsze zapowiedzi nieszczęścia. 
Wtedy postanowiono przenieść siedziby 
zarządów regionów do zakładów pracy i 
powołano Krajowy Komitet Strajkowy.  
W tym czasie w naszym zakładzie zostało 
ogłoszone pogotowie strajkowe. 
Przewodniczący Sławomir Wyczański wraz z 
całą ówczesna Komisją Zakładową 
przygotowuje pogotowie i podpisuje 
porozumienie z dyrekcją o zasadach 
prowadzenia akcji protestacyjnej w naszym 
przedsiębiorstwie. Zostają wyznaczone 
dyżury, zakład zostaje oflagowany.  
Decyzją Regionu Mazowsze NSZZ 
„Solidarność” zakład nasz świadczący 
potrzeby dla najmłodszych, ma nie 
uczestniczyć w strajkach generalnych. Takie 
podejście do dzieci i ich smakołyków, 
cechowała troska o przyszłość młodego 
pokolenia, natomiast pogotowie strajkowe w 
dalszym ciągu było aktualne. Członkowie 
Komisji Zakładowej zdecydowali jednak o 
przyłączeniu się do jednego z ogłoszonych 
strajków, pod warunkiem wykonania planu 
produkcyjnego zaplanowanego na dany 
dzień. Niestety nie ustaliłem konkretnej daty 
strajku, zbyt ulotna pamięć do dat osób, z 
którymi rozmawiałem nie pozwoliła mi na 
konkretne podanie tego momentu.  
28 maja zmarł Stefan Wyszyński Prymas 
Polski, było to jedno z bardziej 
dramatycznych wydarzeń tego okresu, 
zmieniły się nastroje i podejście do 
problemów robotniczych w Polsce. Związek 
„Solidarność” w naszym przedsiębiorstwie 
systematycznie rósł w siłę. Potrzeba i 
istnienie tej organizacji została 
zweryfikowana przez życie. Odzyskaliśmy w 
ostatnim okresie pełną listę członków NSZZ 
„Solidarność” w zakładach „22 lipca” i 
„Syrena”, które razem tworzyły jedną 
organizację związkową.  
Jest to piękna karta naszej Wedlowskiej 
historii. Ostatni wpis na tej liście datowany 
jest na dzień 29.10.1981 rok. 
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Stan członkostwa na dzień 01.11.1981 roku 
wynosił: 
Zakład 22 Lipca – 1177 pracowników 
fizycznych, 165 pracowników umysłowych, 
Zakład Syrena – 329 pracowników fizycznych 
i 12 umysłowych 
Emerytów – 162 
Razem organizacja w tym okresie zrzeszała 
1845 członków związku.  
 

 
Jednym z ciekawszych dokumentów, na które 
natknąłem się prowadząc prace związane z 
historia Komisji Zakładowej był dokument 
Porozumienia między Dyrekcją a NSZZ 
„Solidarność” zamieszczony powyżej. 
Dokument podpisał we wrześniu 1981 ze 
strony NSZZ „Solidarność” Sławomir 
Wyczański, ze strony Dyrekcji Zdzisław 
Sonnenberg – Zastępca Dyrektora do spraw 
Ekonomicznych. 
Porozumienie, które przedstawię w całości 
dostaliśmy dzięki byłemu Przewodniczącemu 
Sławomirowi Wyczańskiemu, któremu 
dziękuję za ten materiał, oraz szereg innych, 
które zaprezentujemy w następnych 
numerach Infosa.  
 

POROZUMIENIE 
 
Między Dyrekcją ZPC „22Lipca” w Warszawie 
a NSZZ „Solidarność” tych zakładów w 
sprawie:ponadplanowej produkcji cukierków 

wykonywanej przez załogę Z-dów w 
ustawowe wolne soboty w okresie 
26.09.1981 do końca 1981 roku. 

 
W związku z podjęciem pracy w wolne 
ustawowo soboty na Apel KKP NSZZ 
„Solidarność” przez wydziały karmelarskie i 
wydziały wyrobów wschodnich,( na 
pozostałych wydziałach produkcyjnych wg 
przeprowadzonego rachunku ekonomicznego, 
praca w soboty ustawowo wolne okazała się 
nieopłacalna) ustala się następujące zasady 
dystrybucji wyrobów wytworzonych w te dni: 

1. Wyroby gotowe wyprodukowane z 
krajowych surowców w wolne 
ustawowo od pracy soboty, 
przeznacz się w 60% na 
zaopatrzenie rynku wewnętrznego, 
w 40% na eksport do II obszaru 
płatniczego. 

2. Produkcja wytworzona na rynek 
wewnętrzny będzie przeznaczona 
dla dzieci. 

3. Decyzje w sprawie sprzedaży 
wyrobów przeznaczonych na rynek 
wewnętrzny każdorazowo będą 
akceptowane prze KZ NSZZ 
„Solidarność”. 

4. Wielkość uzyskanej każdorazowo 
produkcji dodatkowej będzie 
zgłaszał Dział Przygotowania 
Produkcji do Działu Sprzedaży 
Krajowej i Eksportu. 

5. Dział Sprzedaży rejestrował będzie 
meldunki z wykonania produkcji 
dodatkowej, jak również prowadził 
rozchody tej produkcji dla 
poszczególnych odbiorców. 

6. Sprzedaż odbywać się będzie na 
podstawie pism odbiorców, z 
określeniem wielkości zakupu, 
kierowanych do Działu Sprzedaży, a 
akceptowanych przez Dyrekcję i 
NSZZ „Solidarność”. 

7. Ponadto sprzedaż odbywać się 
będzie przez sklepy fabryczne, a na 
wystawianych dowodach sprzedaży 
„poleceniach –specyfikacjach” 
zamieszczona adnotacja, ze dotyczy 
produkcji ponadplanowej w wolne 
soboty. 

 
Dalsza część w następnym numerze 
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INFORMACJE BIEŻĄCE 
 

UCHWAŁY 
Komisja Zakładowa podjęła dwie uchwały 
finansowe, które obowiązywać będą w tej 
kadencji. W obydwu uchwałach obowiązuje 
zasada złożenia podania do Komisji 
Zakładowej, czyli nie istnieje zasada 
automatycznego zwolnienia ze świadczeń. 
 
Pierwsza uchwała dotyczy zwolnienia z 
płacenia składek jednej z osób, będących 
członkami związku w naszej Spółce. 
Zwolniony z płacenia składek może być 
członek z niższą grupą zaszeregowania. 
Druga uchwała dotyczy zmniejszenia lub 
zaniechania potrącania składek od członków 
samotnie wychowujących dzieci szczególnej 
troski, lub osób z rodzin wielodzietnych 
będących jedynymi żywicielami rodziny.  
 
Komisja Zakładowa podjęła stosowną 
uchwałę dotyczącą ubezpieczenia 
związkowego CONCORDIA – Spokojna 
Głowa. W związku z tym, że składka 
członkowska płacona na NSZZ „Solidarność” 
została w sposób widoczny zmniejszona, nie 
jesteśmy w stanie utrzymać opłacania składki 
ubezpieczeniowej z pieniędzy 
przekazywanych Komisji Zakładowej. Podjęto 
uchwałę o utrzymaniu ubezpieczenia, w 
sposób dobrowolny, przez członków NSZZ 
„Solidarność”, potrącanej w kwocie 7 złotych 
z poborów osób, które zadeklarują 
utrzymanie tej formy dodatkowego 
ubezpieczenia. Do każdego członka związku 
dotrze osoba z Komisji Zakładowej z lista 
imienną, na której deklarujemy potrącanie 
składki lub rezygnację z tej formy 
ubezpieczenia.  
 
SPARTAKIADA 
W dniach 29.04 – 02.05.2006 roku w 
Wilkasach koło Giżycka odbyła się  
X Międzynarodowa Spartakiada Przemysłu 
Spożywczego NSZZ „Solidarność”.  
Na stosownej imprezie nie mogło zabraknąć 
przedstawicieli naszej Spółki. Dzięki 
przychylności Pani Dyrektor Marlenie 
Sobierajskiej, Cadbury Wedel było 
sponsorem konkurencji przeciągania liny 
mężczyzn im. Andrzeja Kamińskiego, oraz 
Komisja Zakładowa fundatorem nagród w tej 

dyscyplinie sportowej. W Spartakiadzie 
uczestniczyło ponad 800 uczestników, którzy 
startowali w 14 dyscyplinach sportowych. 
Obszerny felieton z tej wspaniałej imprezy 
przekażemy w następnym numerze Infosa, 
wraz z wynikami naszej drużyny, która po 
ciężkich perturbacjach finansowych i dzięki 
decyzji Komisji Zakładowej uczestniczyła w 
zawodach sportowych w składzie 52 
uczestników. Po raz pierwszy wystawiliśmy 
tak liczną reprezentację, co zaowocowało 
lepszymi wynikami i nagrodami dla 
sportowców, z Cadbury Wedel Sp. z o.o. 
Ale o tym w następnym wydaniu. 
 
NOWA SEKCJA 
W dniach 11-12.05.2006 roku w Radzikowie 
koło Błonia w województwie mazowieckim, 
odbyło się pierwsze Walne Zebranie 
Sprawozdawczo Wyborcze Sekcji Krajowej 
Przemysłu Cukierniczego, Młynarskiego i 
Piekarniczego NSZZ „Solidarność”.  
Nowa sekcja powstała z połączenia Sekcji 
Przemysłu Cukierniczego i Sekcji Piekarzy, 
Młynarzy i Cukierników. 
Oprócz sprawozdań i decyzji, delegaci z 
poszczególnych organizacji zakładowych 
przystąpili do wyboru nowych władz sekcji, 
zgodnie z nową kadencją NSZZ 
„Solidarność”. W WZD naszą organizację 
reprezentowało siedmiu delegatów, zgodnie z 
kluczem wyborczym i decyzjami naszego 
Zakładowego Zebrania Delegatów. 
W skład sekcji weszło 16 przedsiębiorstw, co 
stanowi prawie 2300 członków związku NSZZ 
„Solidarność”. Sekcja skupia w swojej branży 
następujące komisje NSZZ „Solidarność”: 
CADBURY WEDEL, FAWOR, FRITO LAY, 
JUTRZENKA, SCHULSTAD,KRAFT, LAJKONIK,  
LU, MASTERFOODS, NEOTRANS, ODRA,  
SKAWA, WAWEL, POLSKIE MŁYNY, 
PODLASKIE ZAKŁADY ZBOŻOWE,  
SPÓŁDZIELNIA PIEKARSKO CIASTKARSKA, 
 
Na Przewodniczącego nowo powołanej Sekcji 
delegaci wybrali DARIUSZA SKORKA, 
Przewodniczącego naszej Komisji Zakładowej 
Oprócz tego w nowych władzach naszymi 
przedstawicielami są na funkcji  
SEKRETARZA – Marek Wytrykowski i Członka 
Komisji Rewizyjnej – Krzysztof Borczyk  
 
Obszerniej na ten temat w następnym 
numerze Infosa. 
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 BĄDŹMY SOLIDARNI 
 

Dopiero po pół roku od wygłoszonego expose 
Premiera Marcinkiewicza została powołana 
większościowa koalicja rządowa, co z punktu 
widzenia funkcjonowania państwa jest bez 
wątpienia rzeczą naganną. Na skutek takiego 
rozwoju wydarzeń ucierpiał prestiż naszego 
państwa na arenie międzynarodowej. 
Niestety po raz kolejny przekonaliśmy się jak 
trudno politykom wznieść się ponad 
podziałami, aby służyć dobru wspólnemu. 
Opóźnienia procesu legislacyjnego mającego 
na celu poprawę sytuacji w wielu dziedzinach 
życia przyczyniły się do powstania 
niepotrzebnych napięć społecznych. Ponad to 
brak rozwiązań ustawowych spowodował 
pogorszenie warunków funkcjonowania 
znacznej części podmiotów gospodarczych, 
mimo iż w Polsce od kilkunastu lat mamy do 
czynienia z gospodarką wolnorynkową. Jest 
to gorzka prawda, jaką niemal codziennie 
doświadczamy na różnych płaszczyznach 
funkcjonowania państwa. Pozostaje za tym 
wyrazić życzenie oby powstanie tak długo 
oczekiwanej większościowej koalicji mogło 
przyczynić się do poprawy sytuacji 
przeciętnego obywatela o ile po raz kolejny 
nie zwyciężą partykularnej interesy 
poszczególnych ugrupowań. Kurtuazja, jaką 
przy różnych okazjach można zaobserwować 
na szczytach władzy wobec związku „ 
Solidarność ” jako siły sprawczej przemian w 
Polsce nie przekładają się często na chęć 
zrozumienia istotnych problemów 
społecznych przez  
elity polityczne, które dzięki tym 
historycznym wydarzeniom stały się 
liczącymi podmiotami na scenie politycznej. 
Chcemy wreszcie doświadczyć pozytywnych 
skutków tych przemian. Oczekujemy za tym 
od koalicji rządzącej skutecznej realizacji 
programu „solidarne państwo”. Ekonomiczna 
sytuacja państwa nie pozostaje bez wpływu 
na kondycję finansową wielu firm 
prowadzących działalność gospodarczą w 
naszym kraju. Nieustanny wzrost kosztów 
utrzymania, a co za tym idzie spadek pracy 
realnej powoduje niski poziom konsumpcji 
coraz bardziej zubożonego materialnie 
społeczeństwa. Jest to bardzo niekorzystny 
proces, który należałoby odwrócić, aby w ten 
sposób pobudzić koniunkturę gospodarczą 
tak dziś niezbędną dla rozwiązywania 

palących problemów, jakie stoją przed 
obecnym rządem. W tej ogólnej atmosferze – 
trosk i oczekiwań dochodzimy do spraw 
dotyczących „ naszego podwórka ”, gdzie, na 
co dzień pracujemy budując wiodącą pozycję 
marki Wedel funkcjonującej z tak dużym 
powodzeniem na polskim rynku. Na 
szczególną uwagę w ostatnim czasie 
zasługuje spotkanie, jakie z inicjatywy 
Zarządu spółki Cadbury Wedel odbyło się w 
marcu br. z pracownikami. Myślę, że 
zapoczątkowanie tego rodzaju kontaktów 
wpłynie korzystnie na dalsze funkcjonowanie 
firmy. To jest właśnie powrót do tradycji, o 
czym między innymi mówił pan prezes Peter 
Knauer – tradycji tworzącej tę wspaniałą 
markę, którą konsumenci szczególnie sobie 
cenią. Pan prezes położył także istotny nacisk 
na przypływ informacji w obu kierunkach 
celem poprawy funkcjonowania firmy oraz 
osiągania coraz lepszych efektów naszej 
wspólnej pracy. Bezpośrednie kontakty 
kierownictwa spółki z pracownikami 
mogą przynieść spodziewane efekty 
wówczas, gdy w ich wyniku nastąpi daleko 
idące otwarcie kadry kierowniczej na 
postulaty zgłaszane przez samych 
pracowników. Jak wiadomo w tej dziedzinie 
jest jeszcze sporo do zrobienia. Na spotkaniu 
w październiku  
ubiegłego roku w sali tradycji przedstawiciele 
Komisji Zakładowej NSZZ „ Solidarność ”  
z przedstawicielami Zarządu Spółki 
zasugerowali m.in. problem umiejętności 
kierowania zespołami pracowniczymi przez 
kadrę kierownicza. Odpowiedź drugiej strony 
była jednoznaczna, iż te umiejętności są nie 
mniej ważne niż wiedza merytoryczna 
niezbędna do prawidłowego kierowania 
danym obszarem produkcyjnym. Dopiero te 
dwa elementy są w stanie przyczynić się do 
bardziej efektywnego działania na 
poszczególnych stanowiskach pracy. Nie 
sposób przy okazji przywołania dobrych 
praktyk wedlowskich nie wspomnieć o osobie 
Jana Wedla ( budowniczego i dyrektora tej 
historycznej fabryki na ul. Zamoyskiego ) o 
uhonorowanie, którego w 2004r. 
występowała K.Z. NSZZ „Solidarność ”. 
Mamy świadomość, że tak zacny człowiek, 
którego zasługi daleko wykraczają po za 
mury tej fabryki powinien być postawiony 
jako wzór  
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godny naśladowania zwłaszcza dzisiaj w czasach drapieżnej rywalizacji oraz kryzysu wartości i 
autorytetów. Zarówno za czasów PRL –u, gdzie w 1945r. wyrzucono Jego samego z fabryki, 
jak też wówczas, kiedy właścicielem firmy było PEPSI Co nie należało spodziewać się aktu 
tzw. sprawiedliwości dziejowej. Mieliśmy jednak prawo przypuszczać, że w przypadku 
koncernu Cadbury, którego rodowód jest podobny, a historia działalności jeszcze dłuższa 
zechce docenić lokalną inicjatywę podkreślającą zasługi Jana Wedla. Niestety tak się wówczas 
nie stało. Liczymy jednak na powrót do tej propozycji oraz jej realizację, gdyż trudno jest 
zrozumieć tak wysokie uznanie tej marki bez Jana Wedla – człowieka wielce szlachetnego, 
który rozpoczął produkcję słodyczy na skalę przemysłową. Dlatego też można powiedzieć, że 
nie byłoby wiodącej pozycji spółki Cadbury Wedel na polskim rynku, gdyby nie Jego talent, 
pasja i pracowitość, co w konsekwencji przyczyniło się do ogromnego sukcesu, z którego i my 
dziś korzystamy. Skoro zaś mowa o powrocie do tradycji to warto by było zastanowić się nad 
powrotem przynajmniej części dawnych wyrobów świadczących niegdyś o świetności tej 
marki. To również za czasów kierowania firmą przez PEPSI Co doszło do poważnej redukcji 
asortymentu produkowanych tu wyrobów. Dobrze jednak,że żyją jeszcze ludzie, którzy je 
pamiętają i z pewnością chętnie by do nich zechcieli powrócić, gdyby tylko mogły się 
ponownie znaleźć w sprzedaży. W tym momencie chciałbym się posłużyć cytatem z 
wypowiedzi pana Witolda Ziobrowskiego, który na wyżej wspomnianym spotkaniu 
kierownictwa firmy z pracownikami m.in. powiedział:  
„ ... Przed nami wiele możliwości, to czy z nich skorzystamy zależy tylko od nas samych ”. 
Tradycja zobowiązuje, – dlatego nieustannie musimy pracować nad jakością naszych 
wyrobów, aby klient mógł się czuć coraz bardziej usatysfakcjonowany na coraz to bardziej 
wymagającym rynku słodyczy w naszym kraju. Pamiętajmy, więc, że ta właśnie wedlowska 
tradycja jest dla nas wszystkich zobowiązaniem i jednocześnie wyzwaniem bez względu na 
stanowisko, na jakim każdy z nas pracuje w spółce Cadbury Wedel. 
 

JERZY WENELCZYK 
 

POZNAJ PRAWOWYMIAR CZASU PRACY 
 
Art. 130 kodeksu pracy definiuje wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. 
Tematem zająłem się z powodu wielu kontrowersji dotyczących odpracowania dnia, który 
przypadał w momencie pojawienia się choroby lub urlopu.  
Artykuł 130 paragraf 3 brzmi:  
wymiar czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym, ustalony zgodnie z artykułem 129 
par.1, ulega w tym okresie obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, 
przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem 
czasu prac. 
Pragnę podkreślić ostatnie zdanie „zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy”. 
Ustawodawca wyraźnie podkreślił znamiona odliczenia długości faktycznego wymiaru czasu 
pracy, czyli odliczenia od ogólnej liczby godzin, które pracownik przepracowałby w okresie 
usprawiedliwionej nieobecności. Nie ma znaczenia czy jest to poniedziałek, czy sobota, takie 
odliczenie stosuje się w momencie stosowanego harmonogramu obowiązującego danego 
pracownika. Wiele pytań i wyjaśnień dotyczyło tego problemu w momencie przebywania 
pracownika na zwolnieniu chorobowym. Zgodnie z definicją pracownik na przykład 
delegowany z działu na inne stanowisko gdzie rozkład i harmonogram czasu pracy dla danego 
działu jest inny niż rozkład na jego dziale, powinien zostać rozliczony na podstawie 
harmonogramu na dziale delegowanym. Inaczej: gdy na danym stanowisku obowiązuje praca 
od wtorku do soboty, to każde zwolnienie lub urlop dotyczy konkretnego rozkładu, bez 
znaczenia gdy jego podstawowy dział organizacyjnie pracował od poniedziałku do piątku.  
 


