
 

 

WIADOMOŚCI KOMISJI ZAKŁADOWEJ 
 

Rozmawiać trzeba, nawet o błahostkach,  
czy też o niewielkich problemach.  
Nikt nie wynalazł lepszego sposobu 
komunikacji, jak bezpośrednia rozmowa.  
Szczególnie, gdy dotyczy to istotnych 
zagadnień lub sytuacji. I tak się właśnie stało, 
że Komisja Zakładowa poprosiła o rozmowę  
z Prezesem Firmy. Poprzedzone to zostało 
listem, który, miał naświetlić i wyjaśnić cel 
spotkania. I wcale nie błahy temat lub mało 
istotny brany był pod uwagę.   

Ale najpierw od początku.  
W dniu 07.04.2009 odbyło się informacyjne 
spotkanie kwartalne, w którym uczestniczył 
Dyrektor Produkcji Witold Ziobrowski oraz 
Partner Biznesowy HR Małgorzata Góralska. 
Związki zawodowe wysłuchały podsumowania 
wyników, 1–szej połowy 2009 roku, oraz 
planów na następny okres.    
Nie będę tu przedstawiał szczegółów, bo są to 
informacje poufne i obowiązuje nas tajemnica 
biznesowa.  Ale poruszaliśmy tematy 
sprzedaży, sezonowości produkcji, zmian na 
wyrobach wschodnich oraz sytuacji w 
Bielanach Wrocławskich. Troszkę ogólnikowo, 
ale tajemnica to tajemnica i kropka.  
Oczywiście nie dało się pominąć sprawy 
nowego budynku socjalnego. Czyli sukcesów, 
ale także i porażek. No może nie porażek, ale 
może bardziej niedociągnięć.  
Najbardziej smakowity temat pozostał na 
koniec spotkania i wiązał się z linią C-600 oraz 

próbami naszych wyrobów w jednym z 
zakładów europejskich.  
Temat wywołany przez Komisję Zakładową. 
Temat, który chcieliśmy omówić także na 
bezpośrednim spotkaniu z Prezesem.  
Nie udało się rozwiać wątpliwości i pytań 
Komisji Zakładowej dotyczących produkcji 
agregatu C-600. Nie pozostało nic innego, aby 
wystosować list do Prezesa Firmy i oczekiwać 
na bezpośrednią rozmowę.  

W dniu  16.04.2009 odbyło się spotkanie 
pomiędzy Członkami Zarządu Firmy a 
przedstawicielami Komisji Zakładowej. 
Spotkanie wnoszące bardzo dużo do relacji 
pomiędzy nami, jako reprezentantami 
pracowników a Pracodawcą.  
Temat mógł być tylko jeden, czyli produkcja 
wyrobów nadziewanych.  
Cieszę się bardzo, że do tego spotkania doszło, 
cieszę się, że zostaliśmy wysłuchani.  
Nie do końca pomogło to rozwiać wątpliwości 
Komisji Zakładowej, co do zamierzeń 
właścicieli wobec produkcji w Polsce, ale 
pozwoliło przekazać Zarządowi swoje 
spostrzeżenia oraz stanowisko wobec 
pewnych zamierzeń i zagrożeń.  
Mamy świadomość, że nie jest tak słodko jak 
to próbuje się przekazać pracownikom, lecz 
Komisja Zakładowa jest w stanie zareagować  
z odpowiednim wyprzedzeniem na zagrożenia 
dotyczące miejsc pracy lub ruchów 
biznesowych, które w jakikolwiek sposób 
mogą stanowić niebezpieczeństwo. 
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Bardzo istotne w działalności Komisji 
Zakładowej są spotkania robocze na szczeblu 
operacyjnym. I tak jest, co tydzień, gdy 
rozmawiamy z przedstawicielami Pracodawcy. 
Nie są to spotkania towarzystwa wzajemnej 
adoracji, lecz jest to przegląd tego, co zostało 
zgłoszone Komisji Zakładowej.  
Być może wiele tych informacji i wiadomości 
oraz nieporozumień, powinno zostać 
rozwiązane na poziomie liderów lub 
kierowników obszarów, ale widać, że albo ktoś 
boi się odezwać, albo nie przejmuje się 
problemami zgłaszanymi przez pracowników.  

Co od ostatniego numeru pojawiło się 
nowego? Tematów nie było za dużo, po primo, 
że wiosna w pełni i czujemy się lekko 
oszołomieni zmianą temperatury.  
Sekundo, okres świąt Wielkanocnych jakoś 
inaczej nas usposabia do życia. Ale słodko też 
nie było i parę tematów się znalazło.  

Zaczniemy od.....no właśnie, niby temat 
ważny, ale nie wiadomo jak ruszyć.  
Sprawa C-600 i zespołu do spraw nalewarek. 
Niby błahostka a jakoś dziwnie, że po uszach 
dostali pracownicy, którzy wykazali się 
inicjatywą i chęcią współpracy, a niewłączeni 
do tego jakiegoś, powtarzam jakiegoś zespołu.  

No dobrze teraz dalej, czyli sprawa transportu 
z linii mas tłustych po pochylni do klatki I.  
Niby nic, ale nie dosyć, że wydłużony transport 
przez windę nr 6 to jeszcze w dodatku spora 
uciążliwość dla pracowników.  
W tym przypadku w odpowiedzi uzyskaliśmy 
informacje o zakupie nowych wózków z 
hamulcami, które będą testowane, aby 
wykorzystywać tą drogę, oraz o przygotowaniu 
rozwiązania alternatywnego w momencie 
awarii dźwigu nr 6. 

Zajęliśmy się także sprawą harmonogramu 
pracy dla działu C-600. Według widzenia 
Komisji Zakładowej takie ustawienie grafiku 
wskazywało na planowane godziny 
nadliczbowe w sierpniu.  
Życie jednak zweryfikowało trochę plany 
produkcyjne tego działu. I mówiąc krótko,  
jest po sprawie. 

Kolejny konflikt to obsada na linii 2 Ptasiego 
Mleczka.  Pracownicy zgłaszali zmniejszenie 
obsady osób zbierających przy jednoczesnym 
podniesieniu wydajności linii.  Faktycznie 
zostało zlikwidowane stanowisko 
etykietowania, bo ten etap został zastąpiony 
urządzeniem, ale odpowiedź, jaką dostała 
Komisja Zakładowa nie do końca nas 
przekonuje.  
„Obsada, która funkcjonowała do marca 
została stworzona na etap rozruchu i nauki 
pracowników, bo w tym czasie dochodziliśmy 
do pełnej wydajności tej linii. Obecnie linia 
pracuje z powtarzalną wydajnością i etap 
szkolenia też dobiega końca(jeszcze uczymy na 
niej operatorów z L1), dlatego też obsada linii 
jest ustawiana zgodnie z założeniami, które 
powstały na nasze zlecenie w firmie MTM w 
trakcie jej projektowania. Założenia te 
zakładały, że na zbieraniu w każdym z czterech 
zespołów będzie pracowało po dwie osoby 
zbierające i jedna rotująca pracująca w pozycji 
stojącej. Osoby te miały sie zmieniać między 
sobą, aby uniknąć monotonicznej postawy 
siedzącej. My chcemy, aby wymiana była 
jeszcze większa i panie ze zbierania część 
zmiany przepracowały na pakowaniu w innej 
pozycji niż siedząca, dlatego będziemy 
rotowali pracowników między zbieraniem i 
pakowaniem. Nie mamy też osób na 
wybieraniu braków, które były pierwotnie 
przewidywane. Wykonaliśmy też przesunięcie 
jednego pana pracującego w transporcie na 3 
piętrze, aby wsparł zespół na 2 piętrze w 
rotowaniu. Nie ma problemu z rotowanie, bo 
każdy pracownik(a szczególnie zbierania i 
pakowania) jest nieobecny na stanowisku 
średnio 40-45 min przy zachowaniu, że posiłek 
powinien być między 2 i 6 godziną pracy. 
Łatwo to można sprawdzić robiąc fotografię 
dnia wybranym pracownikom”. 
Natomiast będziemy zbierać informacje,  
a w szczególności od działu BHP dotyczące 
stanowisk pracy w kontekście badań 
kaloryczności, oceny ryzyka zawodowego. 

Istotnym zagrożeniem występującym na C-600 
jest podajnik do płytek. Urządzenie, które w 
zamierzeniach miało usprawnić proces 



produkcyjny, stanowi źródło zagrożenia oraz 
utrudnia warunki pracy na tym dziale. Komisja 
Zakładowa zgłosiła ten problem, jako temat do 
szybkiego rozwiązania. 

 Zgłaszacie coraz więcej uwag dotyczących tak 
zwanych „paszportów”. Nie będziemy 
polemizować, co do ich przydatności lub nie, 
natomiast, jeżeli już pojawił się tego typu 
dokument to dane tam znajdujące się powinny 
być jak najbardziej wiarygodne i 
odzwierciedlające faktyczne umiejętności 
pracownika. A jak to faktycznie jest sami 
dobrze wiecie. Z tym dokumentem wiąże się 
także następny problem, który dotyczy 
ochrony wizerunku. Komisja Zakładowa na 
waszą prośbę, wystąpiła do Generalnego 
Inspektora Danych Osobowych wyjaśnienie 
czy nie nastąpiło naruszenie dobra osobistego 
(zdjęcie).  Pracownicy przekazywali fotografie, 
które miały zostać wykorzystane do nowych 
kart rejestracyjnych, natomiast wykorzystanie 
wizerunku w innym celu, nawet w dokumencie 
wewnętrznym, ale upublicznionym, może 
stanowić naruszenie przepisów.  

Innym tematem jest umiejscowienie w 
widocznym miejscu na ubraniach roboczych 
naszego imienia i nazwiska. Jest to o tyle 
ciekawe, że nie za bardzo wiemy, czy taka 
zasada może być stosowana.  
Poprosiliśmy o wyjaśnienie wyżej wspomniany 
urząd, w szczególności, gdy pracownicy firm 
zewnętrznych nie są poddani takim 
zaleceniom.  

Zbliża się okres letni i robi się coraz cieplej. 
Umiejscowienie stołówki zakładowej nie 
sprzyja spokojnemu spożyciu posiłków w dni 
słoneczne. Zasadnym było by zamontować 
żaluzje lub wertykale, które ocieniłyby to 
pomieszczenie. Tego typu sugestię, Komisja 
Zakładowa przekazała pracodawcy.  

Kolejny temat oczekujący rozwiązań, dotyczy 
przerwy dla pracowników pracujących po 12 
godzin. Komisja Zakładowa jeszcze raz 
przypomina Pracodawcy, że tego typu praca, 
jeżeli nie jest wykonywana w systemie 
równoważnym, a przybiera formę skróconego 
tygodnia pracy, może być świadczona po 

uzyskaniu zgody i akceptacji związków 
zawodowych, o czym ktoś zapomniał. 
Dodatkowym aspektem świadczenia pracy w 
tym systemie jest jednoznaczna zgoda 
pracownika na wykonywanie takiej pracy, o 
czym mówi artykuł 143 Kodeksu Pracy. 
Powstaje natomiast pytanie, którego nie 
normalizują żadne przepisy dotyczące przerwy 
w pracy. Czy w momencie, gdy świadczona jest 
poza zakres podstawowy, należy się czy nie, 
druga krótka przerwa regeneracyjna?  

Nowością pojawiającą się wśród problemów 
zgłaszanych przez pracowników jest sytuacja 
na dziale chałwy i sezamek. Pracownicy, którzy 
pojawiają się w Komisji Zakładowej 
przejawiają zachowania ludzi zestresowanych i 
zastraszonych. Czy ta sytuacja jest czymś 
nowym, czy wyklarowała się w momencie, gdy 
brak jest w danej chwili osoby zarządzającej? 

Problemy działu chałwy i sezamek dotyczą 
także precyzyjnych sformułowań 
organizacyjnych. Szczególnie, gdy wiąże się to 
z poziomem premii. Okazuje się, że zespół, 
który wykonywał pracę zamiennie raz na 
jednym agregacie a następny tydzień na 
drugim, potrafi mieć rozbieżności w poziomie 
premii rzędu 3%. Warunkowane jest to 
najprawdopodobniej przynależnością 
personalną do poszczególnych linii.   
Nasuwa się tu pytanie o zasadności 
utrzymywania sztucznego podziału na chałwę i 
sezamki, skoro ci sami pracownicy wymiennie 
pracują na tych liniach? 

Ostatnim tematem w tym numerze, ale na 
pewno nie w ważności omawianych spraw, 
jest praca w zastępstwie, czyli wolne etaty, na 
których pracownicy wykonują pracę powyżej 
trzech miesięcy w roku.  Formuła dodatku za 
taką pracę znajduje się w Regulaminie, 
natomiast zgodnie z wykładniami Kodeksu 
Pracy wszelka praca wykonywana powyżej 
określonego okresu z automatu świadczy o 
potrzebie stałego zatrudnienia na danym 
stanowisku. Czyli istnieje zasadność 
powierzenia pracownikowi zadań innych niż 
określone w jego umowie o pracę.    
  



"Krzywdy spisuj na piasku - dobrodziejstwa na 
marmurze.  
Obserwuj wszystkich ludzi, siebie samego 
najdokładniej."             Benjamin Franklin 
 
Miałem 
napisać o 
rzeczach 
wesołych, ale 
cóż niestety 
rzeczywistość, 
jaka jest sami 
widzimy.   
I jest mi 
smutno, albo 
raczej jestem 
wściekły. Owszem, ta moja wściekłość może 
uwidocznić się tylko w tym tekście, ale to daje 
także jakiś sposób wyładowania złości.  
A czym się tak zezłościłem, co mnie 
zbulwersowało. Na pewno nie sytuacja w 
polityce, na pewno nie kryzys. Więc, zostało 
nasze podwórko zakładowe. Co najdziwniejsze 
każdy znajduje jakieś powody do frustracji, 
niezadowolenia lub przygnębienia!  
Tym bardziej ja mogę znajdować powody ku 
temu, aby być w takim stanie. Co dziwne, że 
nie z powodu, że jestem szefem związku, lecz 
dlatego że jestem długoletnim pracownikiem 
firmy, która w swojej historii szczyciła się etyką 
i dbaniem o swój wizerunek i prestiż.  
I niby wszystko w porządku, przedsiębiorstwo 
jest dostrzegane przez społeczeństwo, ba 
szczyci się rozpoznawalnością i zdobywa 
prestiżowe nagrody i wyróżnienia. Cóż.  
Wszystko raczej na pokaz i dbanie o dobry 
wizerunek, a co w środku?  Boję się napisać 
wyrazów, które ktoś kiedyś nazwał, że są 
używane tylko przez plebs. Ale takich 
powinienem właśnie użyć. W radiu czy w 
telewizji pojawia się najczęściej głośne piiiiiiii. 
Mnie chyba zostaje w to miejsce wstawiać 
kropki lub wykrzykniki. Długi wstęp, ale bardzo 
potrzebny, przejdźmy do sedna. Pracuję już w 
naszym zakładzie ćwierć wieku, jest to 
naprawdę bardzo duży kawałek życia.  
Rozpoczynałem w momencie, gdy istniała 
jeszcze komuna, a później przyszedł okres 
przekształceń i kapitalizmu. Zmieniali się także 

właściciele naszej firmy. I niby nigdy nie 
odszedłem z jednego miejsca pracy, to stempli 
w dowodzie posiadałem kilka tak jak zmieniali 
się pracodawcy. Przez ten długi okres czasu, 
można było zauważyć jedną podstawową 
zasadę, która charakteryzowała tą jakże 
zasłużoną firmę. Dbałość i szacunek dla 
długoletnich pracowników, dla ich 
doświadczenia i pracy, jaką włożyli dla tego 
zakładu. Co z tego pozostało, chyba tak jak to 
obserwujemy na zewnątrz?  
Niby fasada i wygląd zewnętrzny poddawany 
jest renowacji, niby spotkania i jubileusze są 
podtrzymywane, ale ...no właśnie, małe ale. 
Ech szkoda pisać. Z wartości tej firmy nie 
zostało już wiele, a na pewno nie zostało nic  
z szacunku dla starych Wedlowców, którzy 
często pracują tutaj z sentymentu dla tego 
zakładu. Wiem, o czym piszę, zresztą 
wystarczy być trochę spostrzegawczym, aby 
zauważyć „wyścig szczurów”. Nie ma już 
miejsca w tej firmie dla tych, którzy mają 
doświadczenie, a z racji wieku i stażu pracy są 
ponizani.  
- Nowe zarządzanie, jakie stawia właściciel, 
wymagają innego podejścia, innego 
zagazowania i .....to najczęściej słyszymy.  
-Nie nadążacie za zespołem, zespół musi za 
ciebie pracować, jak ty tego nie wykonasz to 
zespół ....... 
Albo jeszcze inaczej  
– Ja to dopiero przyjąłem fachowców a ci, co 
tu pracują od dawna to guzik nie specjaliści. 
ŚMIESZNE?  
Niestety nie. To obecna rzeczywistość.  
To smutne i żałosne, że jeżeli osiągnęło się 
jakiś wiek, jakieś doświadczenie i przez wiele 
lat pracowała się dla tej firmy, to takie 
traktowanie budzić może tylko w nas 
wściekłość. Niestety slogany, jakie pojawiają 
się nie mają nic wspólnego z hasłami, że to 
pracownicy są największą wartością tej firmy, 
że ceni się doświadczenie i zaangażowanie. 
No cóż, chyba urodziliśmy się o wiele lat za 
wcześnie żeby to zrozumieć. A może i nie?  
Możemy się tylko pocieszać tym, że za 5, 10 
lub 15 lat to samo czeka tych, którzy w tym 
momencie tak się zachowują.  
  



"Solidarność na kryzys" 
- pod takim hasłem 
NSZZ Solidarność 
zainicjowała 
ogólnopolską 

kampanię informacyjną. Korzystając z 
doświadczeń innych krajów Unii Europejskiej w 
celu przeciwdziałania negatywnym skutkom 
kryzysu, "S" postuluje o solidarne 
współdziałanie pracodawców i pracowników 
przy aktywnym wsparciu rządu.  
 
Kampania "Solidarność na kryzys" jest 
prowadzona przez NSZZ "Solidarność" w celu 
ochrony pracowników przed negatywnymi 
konsekwencjami kryzysu gospodarczego. 
Stopa bezrobocia w styczniu br. wzrosła do 
10,5 proc.1 Według analityków jeszcze 
wzrośnie ponieważ firmy chcą ograniczyć 
skutki kryzysu poprzez redukcję zatrudnienia.  
NSZZ "Solidarność", opierając się na 
założeniach Komisji Europejskiej, uważa, że 
jednym z najważniejszych założeń w walce z 
kryzysem powinno być utrzymanie siły 
nabywczej, wpływającej na wzrost popytu 
wewnętrznego i rozwój gospodarki. 
Równoległym kierunkiem działań musi być 
ochrona miejsc pracy, opracowanie systemu 
pomocy dla najuboższych i najbardziej 
poszkodowanych w wyniku kryzysu. Działania 
te powinny być realizowane w oparciu o 
zasady solidarności i sprawiedliwości 
społecznej. 
Rozwiązania przyjęte w innych krajów Unii 
Europejskiej wskazują na celowość działań 
opartych na zasadzie solidarności.  
Przyjęty 26 listopada 2008 r. przez Komisję 
Europejską komunikat "Europejski plan 
naprawy gospodarczej" oparty na zasadzie 
solidarności i sprawiedliwości społecznej 
skupia się na 2 kluczowych filarach.  
Pierwszym jest zwiększenie siły nabywczej 
umożliwiającej wzrost popytu i zaufania. 
Drugim jest ukierunkowanie działań 
krótkoterminowych na zwiększenie 
konkurencyjności w dalszej perspektywie, 
poprzez przyjęcie działań dostosowawczych do 
sytuacji. 
 

WZD SEKCJI 
KRAJOWEJ 

PRZEMYSŁU 
CUKIERNICZEGO, 
MŁYNARSKIEGO i 

PIEKARNICZEGO 
W dniach 21 – 23 maja 2009 w Szczytnej 
odbyło się ostatnie w tej kadencji Walne 
Zebranie Delegatów. Obrady połączone 
zostały ze szkoleniem z wartościowania 
stanowisk pracy oraz poszerzone o panel 
szkoleniowy „czy można tobą manipulować?”. 
Obecni byli przedstawiciele 12 zakładów pracy 
skupionych w Sekcji, którzy przekazali 
informacje dotyczące skutków kryzysu oraz 
działań, jakie poszczególne zakłady 
zastosowały lub zastosują w momencie 
pojawienia się zagrożeń z tym związanych. 
Delegaci zgodnie potwierdzili, że sytuacja w 
branży jest na chwilę obecną dosyć stabilna, a 
przejściowe problemy w poszczególnych 
zakładach związane są jak na razie z 
sezonowością wyrobów. Pośrednio obserwuje 
się także zmniejszone zainteresowanie 
naszymi wyrobami, które związane jest ze 
zubożeniem społeczeństwa.  
 

 
 
WZD Sekcji potwierdziło, że spotkania 
pomiędzy konkurencyjnymi zakładami pracy, 
ale w gronie przedstawicieli związkowych 
mogą wnieść ciekawe spojrzenie na temat 
ogólnych stosunków społecznych, problemów 
pracowniczych czy też ochronie miejsc pracy.  
Nie są jednak w żaden sposób odpowiednie w 
momencie, gdy ktoś oczekuje rozwiązań 
biznesowych.  Związki zawodowe mimo 
wszelkich podobieństw są także 
reprezentantem konkretnej firmy. 



PERSWAZJA CZY 
MANIPULACJA? 

Perswazja (z łacińskiego peruasio - namówić, 
nakłonić, przekonać), metoda polegająca na 
tłumaczeniu, przekonywaniu ludzi do 
zaakceptowania pewnych poglądów, co do 
których nie mają oni jasnego zdania. 

Słowo manipulacja pochodzi od łacińskiego 
manus pellere co oznacza trzymać dłoń w 
czyjejś dłoni, mieć kogoś w ręce.  
Przez manipulację rozumiemy kształtowanie 
poglądów, postaw, zachowań lub emocji bez 
wiedzy i woli człowieka, jest to metoda 
zakamuflowanego oddziaływania na 
świadomość i zachowania jednostek i grup 
społecznych dla realizacji określonych przez 
nadawcę celów. 

Żyjemy w wieku środków masowego 
przekazu, ba... pokusimy się nawet o 
stwierdzenie, że żyjemy w czasie masowych 
prób perswazji i manipulacji. 
Ogromny postęp technologiczny, z którym 
mamy do czynienia zalewa nas mnogością 
informacji, a mass media, starają się wpływać 
na nasze decyzje, pouczać, nakłaniać.  
Czyli obrazowo mówiąc istnieją próby 
kształtowania naszej postawy, poprzez 
świadomą manipulację lub perswazję. 

 Manipulator posługuje się np. danymi 
statystycznymi, informacjami, faktami, aby 
ukryć przed odbiorcą rzeczywiste cele. 
Sama manipulacja w kategoriach etycznych 
oceniana jest zdecydowanie negatywnie, 
wiąże się bowiem z nierespektowaniem norm 
moralnych, oszukiwaniem, kłamstwem.  
O manipulacji można mówić wtedy, gdy 
wpływanie na innych nie ma na względzie ich 
dobra, lecz chodzi o uzyskanie jakiejś korzyści.  

Perswazja natomiast jest użyciem takich 
narzędzi, aby stworzyć sytuację, w której 
zadowolone są obie strony, lub sprawia takie 
zamierzenie, że korzyści są obopólne. 

Niestety w życiu nic nie jest proste i często 
rozgraniczenie gdzie mamy do czynienia z 
perswazją lub manipulacją jest wręcz 

niemożliwe. Zarówno perswazja jak i 
manipulacja korzystają z bardzo podobnych 
metod. 

 Przez najbliższe numery Infosa zajmiemy się 
tym tematem, szczególnie, że i w miejscach 
pracy i na stanowiskach istnieją takie formy 
kształtowania postawy pracownika.  
Jak to jest do końca z perswazją ? 
Istnieje pewna chińska przypowieść, która 
może być poglądową na temat manipulacji i 
perswazji: Otóż, pewnego dnia Wiatr i Słońce 
spierały się jak zwykle o to, kto dysponuje 
większą siłą i mocą. Wiatr mówił, że wywołuje 
huragany i tornada, które zrywają dachy a 
nawet unoszą całe budynki w powietrze. 
Słońce mówiło o tym, że potrafi roztopić 
lodowiec, podpalić las i sprawić, że rośliny 
rosną. Aby rozstrzygnąć ostatecznie spór, 
Wiatr zaproponował zakład. 
Pokazał człowieka, który wędrował drogą i 
powiedział „Ten, komu uda się zdjąć 
z niego marynarkę wygra zakład i będzie 
uznany za najmocniejszego." 
Wiatr zaczął pojedynek, próbując potężnym 
podmuchem zerwać z niego marynarkę.  
Poły marynarki rozwiały się i uniosły do góry, 
ale ku zaskoczeniu Wiatru, człowiek zaczął 
przytrzymywać ją rękami. Im silniej Wiatr wiał 
tym bardziej człowiek się opierał i tym mocniej 
trzymał marynarkę. Wiatr dmuchnął z 
ogromną siłą, przewracając człowieka, który 
jednak padając obciągał na sobie, ze 
wszystkich sił,  marynarkę i nie chciał jej 
wypuścić. W końcu Wiatr się poddał, mówiąc 
do słońca "Ty teraz spróbuj." 
Słońce skierowało swoje promienie na 
człowieka, ogrzewając go przyjemnym 
ciepłem. Po chwili, człowiek rozpiął 
marynarkę. Słońce przygrzało jeszcze bardziej. 
Człowiek zaczął się pocić i po chwili sam zdjął 
marynarkę.  Słońce zastosowało perswazję. 

Definicja dla każdego:  
Perswazja polega na doprowadzeniu człowieka 
do tego żeby sam zaczął chcieć tego, na czym 
nam zależy i zrobił to bez proszenia.  
W dodatku odczuwając z tego powodu 
zadowolenie.   



NOWA STRONA 
KOMISJI 311 

Internet staje się coraz ważniejszym środkiem 
przekazu i porozumiewania.  
Komisja Zakładowa postanowiła przebudować 
starą stronę WWW, na bardziej przyjazną i 
dającą więcej możliwości bezpośredniego 
kontaktu. Nowy wygląd i układ a przede 
wszystkim forma portalu internetowego 
powinna pozwolić na 
rozwinięcie naszej 
gazetki papierowej. 
Całość przybrało 
wygląd i zamierzenia 
Infosa , wzbogacone 
o możliwości jakie 
daje Internet.  
Strona jest  
w fazie testów  
i wprowadzania 
archiwalnych 
dokumentów. 
Zmienił się także 
wygląd naszego 
wydania 
papierowego, czyli 
nowa szata graficzna 
i ułożenie tematów. 
Wydania papierowe 
będą różnić się kolorystyką, co pozwoli wam 
na zorientowanie się czy numer jest nowy, czy 
jeszcze sięgamy po starego Infosa. Pojawiły się 
już wydania zielone i niebieskie, które 
znajdziecie na stronie internetowej, tak samo 
jak inne archiwalne numery naszej gazetki.  
Wracając do portalu, czyli serwisu 
umieszczonego w Internecie.  
Jako nowość proponujemy ankiety, już nie 
papierowe, (chociaż takie też mogą się 
pojawiać), ale proste i nie skomplikowane 
pytania, które będą umieszczone na naszej 
stronie. Oddanie głosu będzie mało 
skomplikowane, poprzez zaznaczenie 
odpowiedniego pola oraz potwierdzenia 
wysłania głosu.  
Nowością będą także ogłaszane konkursy.  

Taki link zamieścimy w najbliższym czasie. 
Konkursy będą dotyczyć Solidarności, ale także 
zakładu i jego historii czy też spraw BHP. 
Będziemy próbować, aby konkursy pojawiały 
się także w wydaniu papierowym, niestety 
sprawę komplikuje częstotliwość pojawiania 
się Infosa oraz sposób oddawania odpowiedzi.  
Co jeszcze nowego na stronie? Na pewno 
możliwość komentowania wydarzeń i 
wiadomości, (ale nie każdych i nie wszystkich). 
Część komentarzy będą mogli umieszczać tylko 

zarejestrowani uczestnicy, natomiast 
większość będzie otwarta dla tak zwanych 
anonimowych użytkowników.  
To samo dotyczyć będzie „newsów”, 
dostajecie szansę na zamieszczanie swoich 
wiadomości i artykułów.  Przesłany artykuł 
odpowiednim linkiem trafi na portal po lekkiej 
cenzurze. Co to oznacza? Każda wiadomość 
trafi do administratora, który sprawdzi tylko i 
wyłącznie czy nie znalazły się tam wiadomości 
stanowiące tajemnicę firmy, itp., Aby mieć 
pełen dostęp do portalu należy się 
zarejestrować na stronie. I to na początek tyle 
na temat nowej strony WWW, która jak 
pisałem, jest w trakcie testowania i 
najprawdopodobniej przejdzie jeszcze proces 
wizualizacyjny. 



ZWIĄZKI ZAWODOWE 
W POLSCE 

Tradycje ruchu związkowego sięgają 1918 
roku po odzyskaniu niepodległości.  
W okresie międzywojennym istniały w Polsce 
setki związków zawodowych, zróżnicowanych 
branżowo i politycznie. Po II wojnie światowej 
bogate tradycje polskiego ruchu związkowego 
zostały zdominowane przez ideologię 
komunistyczną i stały się częścią systemu 
totalitarnego. Związki zawodowe 
upaństwowiono i scentralizowano w 
fasadowej instytucji, Centralnej Radzie 
Związków Zawodowych. Dopiero wybuch 
strajków na Wybrzeżu w roku 1980 całkowicie 
zmienił tę sytuację. To krótkie wprowadzenie, 
które pozwoli poznać wam najważniejsze 
centrale związkowe w Polsce. 

Wybuch strajków 
na Wybrzeżu w 
roku 1980 
całkowicie zmienił 

tę sytuację w Polsce. Niezależny Samorządny 
Związek Zawodowy "Solidarność", który wtedy 
powstał, był pierwszą niezależną organizacją 
związkową, działającą po II wojnie światowej. 
Związek ten w krótkim czasie przekształcił się 
w olbrzymi ruch społeczny liczący blisko 10 
mln członków, który doprowadził do rozkładu 
komunistycznego państwa i w konsekwencji 
do upadku ustroju totalitarnego w Polsce. 
Reaktywowany w 1989 roku po stanie 
wojennym jest największą i jedyną organizacją 
o jednakowej strukturze organizacyjnej. 
Ciałem wykonawczym są Komisje związkowe: 
Krajowa, Regionalna, Zakładowa.  
Decydujący głos należy jednak do członków 
związku, którzy na prawie każdym szczeblu 
wybierają delegatów. NSZZ „Solidarność” jest 
członkiem Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP) oraz Międzynarodowej Konfederacji 
Związków Zawodowych.  Jako związek 
reprezentatywny na szczeblu krajowym jest 
jedną z instytucji dialogu społecznego, czyli 
Komisji Trójstronnej.  

Umiejscawiany jest po prawej stronie 
politycznej, jako zaplecze prawicowych partii 
politycznych. Z którymi jednak na chwilę 
obecną niewiele ma wspólnego. 
 

Ogólnopolskie Porozumienie 
Związków Zawodowych.  
Jest największą organizacją 
społeczną, jako konfederacja 

organizacji związkowych.  Największą, jako 
porozumienie związków zawodowych nie, jako 
samodzielna organizacja. Na szczeblu 
krajowym posiada reprezentatywność, dlatego 
tak jak Solidarność jest uczestnikiem Komisji 
Trójstronnej.  Posiada członkostwo 
Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP).  
Umiejscawiany jest po lewej stronie, jako 
zaplecze socjaldemokracji.  

Powstał w 1989 
roku po rozłamie  
NSZZ 

„Solidarność”, ale zarejestrowany, jako 
organizacja w 1991 roku. Swoją siedzibę 
umiejscowił w Szczecinie zgodnie z 
porozumieniami sierpniowymi. Struktura 
organizacyjna zbliżona do NSZZ „Solidarność”. 
Skrajnie prawicowy związek.  
 

Na zjeździe NSZZ 
Solidarność 80  
w 1994 roku 
dochodzi do 

pierwszego rozłamu i powstaje Wolny Związek 
Zawodowy Sierpień 80. Organizacja silnie 
lewicowa wspierająca Polską Partię Pracy oraz 
Lewicę Pl.  
Związek jest konfederacją o strukturze 
zbliżonej do Solidarności. 
 

W 2004 roku 
następuje kolejny 
rozłam w 

Solidarności 80 i powstaje NSZZ  
Solidarność 80 – Małopolska z siedzibą w 
Krakowie. Powstał po zamieszaniu na szczeblu 
Zarządu związku i był odpowiedzią na zmiany 
personalne i statutowe w Solidarności 80. 



Forum Związków 
Zawodowych powstało 
w 2000 roku w 
Bydgoszczy gdzie ma 
swoją siedzibę. 
Struktura podobna do 

OPZZ, czyli jest konfederacją związków 
zawodowych. Reprezentowane w Komisji 
Trójstronnej, jako związek reprezentatywny  
w skali Kraju. Trzecia, co do wielkości 
organizacja związkowa w Polsce.  
 

Jedna z mniejszych 
central 
związkowych w 
Polsce. 
Umiejscowiony w 
Warszawie, skupia 

w swoich szeregach w większości organizacje 
ze sfery budżetowej. Związek o korzeniach 
mocno chrześcijańskich. 

Przybliżyłem w skrócie istniejące w Polsce 
Krajowe związki zawodowe, ale istnieje wiele 
organizacji skupionych wokół jednej branży, 
jednego działania. Znamy je z mediów, np. 
Ogólnopolski Związek Pielęgniarek i Położnych, 
czy też Związek Nauczycielstwa Polskiego, 
NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych.  
Jednakże wszystkie związki cechuje jedna 
podstawowa zasada, czyli muszą działać 
zgodnie z Ustawą o związkach zawodowych, 
oraz posiadać Statut.  
Tych siedem centrali, które opisałem, cechuje 
się działaniem ogólnokrajowym i 
wielobranżowym.  
Reszta organizacji działa w okrojonym 
zakresie, skupiając wokół siebie organizacje  
z danego sektora lub pola zawodowego.  
Podstawowym działaniem wszystkich 
organizacji związkowych, jest obrona interesu 
pracowników. Jako że prawo nie działa 
automatycznie, oraz coraz większa bezkarność 
pracodawców w zakładach pracy, potwierdza 
sens istnienia związków w zakładach pracy. 
Dodajmy też, że w samej swej naturze związki 
zawodowe stoją w konflikcie do grup 
reprezentujących właścicieli.  
 

SOLIDARNOŚĆ 
CZEKA DO 10 
CZERWCA 
19 maja br. 
Obradująca w Gdańsku Komisja Krajowa 
NSZZ „Solidarność” postanowiła, że w 
przypadku fiaska negocjacji w Komisji 
Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych 
do 10 czerwca br., Związek przeprowadzi 
ogólnopolską akcję protestacyjną. 
 
Zdaniem Komisji Krajowej w sytuacji 
narastającego kryzysu odwraca się uwagę 
opinii publicznej od spraw najistotniejszych 
oraz ucieka od działań zapobiegających i 
łagodzących skutki kryzysu. „Z oburzeniem 
przyjmujemy próby przerzucania na partnerów 
społecznych z Trójstronnej Komisji ds. 
Społeczno-Gospodarczych odpowiedzialności 
za brak stanowiska rządu wobec 
przedstawionego ponad 2 miesiące temu 
pakietu antykryzysowego. Troska o 
bezpieczeństwo Polaków to konstytucyjny 
obowiązek rządu” – czytamy w stanowisku 
Komisji Krajowej. Związkowcy liczą ciągle na 
korzystne dla pracowników i polskiej 
gospodarki porozumienie w sprawie pakietu 
antykryzysowego. Niemniej, wobec kolejnych 
straconych tygodni, Komisja Krajowa 
postanawia, że w przypadku fiaska negocjacji 
w Komisji Trójstronnej do 10 czerwca br., 
przeprowadzi ogólnopolską akcję 
protestacyjną. Komisja Krajowa powołała 
także Protestacyjno- Strajkowy Zespół 
Koordynacyjny, którego zadaniem będzie 
koordynacja akcji protestacyjnych 
poszczególnych struktur Związku.  
 

 
  



TEMAT NA ŻYCZENIE 
Wreszcie coś, o czym możemy napisać na 
Waszą prośbę, czyli temat na życzenie.  
Systemy czasu pracy – temat rzeka, 
wzbudzający wiele emocji.  
Od czego zacząć, pewnie od początku, czyli 
jakie wyróżniamy systemy czasu pracy.  
Wymienię je po kolei a później każdy omówię.  

Spotykane są następujące systemy:  
podstawowy, równoważny, przerywany, 
zadaniowy, skróconego tygodnia pracy,  
pracy weekendowej i pracy w ruchu ciągłym.  
W każdym z tych systemów dopuszczalne jest 
zatrudnianie pracowników na zmiany. 

System podstawowy- znany nam wszystkim, 
czyli 8 godzin pracy i fajrant. Wszystko ponad 
te 8 godzin to praca nadliczbowa. 

Równoważny system czasu pracy występują 
tu trzy rodzaje, czyli w przedłużonym 
wymiarze do 12 godzin, 16 godzin i 24 godzin. 
W pierwszym przypadku pracownik może 
pracować do 12 godzin a praca 
rekompensowana jest krótszą pracą w inne 
dni i jest on najbardziej elastycznym z 
systemów pracy. Natomiast dwa następne 
obwarowane są szczegółowymi przepisami, co 
do ich możliwości wprowadzenia oraz co 
ważne nie stosuje się ich tam gdzie występuje 
wysiłek fizyczny. 

Przerywany czas pracy, – czyli praca z przerwą 
niewliczaną do czasu pracy. Stosowany może 
być tylko tam gdzie nie działa organizacja 
związkowa. 

Zadaniowy czas pracy – system, w którym nie 
są ważne godziny wykonywania pracy, ale 
zadania nałożone na pracownika.  
Jednak wszystkie normy wynikające z okresów 
rozliczeniowych oraz norm tygodniowych i 
dobowych są obowiązujące. 

Skrócony tydzień pracy – istnieje możliwość 
skrócenia liczby dni pracy w tygodniu przy 
jednoczesnym wydłużeniu dobowego wymiaru 
pracy, lecz nie dłuższa niż 12 godzin. 

Praca weekendowa -  czyli świadczona 
wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta. 

Praca w ruchu ciągłym – stosowany tylko i 
wyłącznie tam gdzie ze względu na 
konieczność ciągłego zaspokajania potrzeb 
ludności nie może być wstrzymana. Czas pracy 
pracowników w tym systemie może zostać w 
niektóre dni przedłużony do 12 godzin. 

I to tyle, ale jakie systemy mogą być 
stosowane w naszym zakładzie. 
 Jasne i precyzyjne sformułowania Regulaminu 
Pracy oraz ZUZP ograniczają swobodę 
pracodawcy, co do stosowania niektórych 
systemów.  Ograniczenie i zgoda związków 
zawodowych dotyczy systemu skróconego 
tygodnia pracy, o czym bardzo często 
zapominają kierownicy i liderzy.  
Natomiast nie jest możliwe bez zmiany 
dokumentów, czyli Regulaminu i ZUSP, 
zastosowanie w naszym zakładzie systemów 
pracy w przerywanym czasie pracy, pracy 
weekendowej oraz pracy w ruchu ciągłym. 
Czyli trzy formy systemu nie występują oraz 
jedna z ograniczeniami.  

Jak na początku wspomniałem, w każdym z 
systemów występujących w naszym zakładzie, 
dopuszczalna jest praca zmianowa.  
Czyli określony, ścisły i ogłoszony sposób 
przechodzenia na poszczególne zmiany, w 
zachowanym porządku, przy zachowaniu norm 
czasu pracy. I tutaj pojawia się najwięcej 
kontrowersji i zatargów. Prawdą jest, że 
obowiązuje norma 11 godzin odpoczynku 
dobowego, czyli każde przyjście do pracy po 
tej przerwie jest zgodne z przepisami.  
Ale, no właśnie, jest jedno małe, ale.  
Oznacza to także, że może stanowić to pracę  
w godzinach nadliczbowych, bez względu na 
system pracy. Jak to?  A tak, wskaźnikiem do 
tego, kiedy rozpoczyna się doba pracownicza 
jest moment rozpoczęcia tygodnia pracy.  
Czyli jeżeli tydzień pracy rozpoczął się na 
przykład od godziny 7 i zakończył o 19, to 
możliwe jest przyjście następnego dnia na 
godzinę 6, lecz i tak norma pracy rozpocznie 
się od godziny 7, a jedna godzina stanowić 
będzie pracę w godzinach nadliczbowych.  
Myślę, że proste i zrozumiałe, chociaż 
zagadnienia czasu pracy nie należą do rzeczy 
jasnych i przejrzystych. 



 
Kontynuujemy wędrówkę z Kanban, jako 
jednym ze składników Lean. Ogólnie można 
zastosować pojęcie, że Kanban pomoże 
wyeliminować nadprodukcję. I coś w tym jest. 
Wracam do swojego ulubionego działu, czyli 
magazynów. Oczywiście jestem uszczypliwy, 
ale cóż..... No dobra jak nie przedobrzyć z 
zapasami, lub odwrotnie. Zapasy z punktu 
widzenia terminowych dostaw są bardzo 
istotne, przez co utrzymuje się pewien poziom 
wyrobów gotowych z powodu: 
- klient jest nieprzewidywalny 
- popyt ciągle się zmienia 
- na rynku pojawia się coraz liczniejsza 
konkurencja 
- proces produkcyjny nie jest na tyle wydajny, 
aby na czas realizować zamówienia 
-dostawcy są zawodni i nie dotrzymują 
terminów. 
Są to tak zwane główne przykłady, ale już na 
ich podstawie można prawidłowo ustawić 
poziom magazynowy. Szacując zapasy 
magazynowe, ustalamy tak zwane trzy 
poziomy, czyli: wyroby szybko rotujące, 
średnio i wolno rotujące. Mając określone i 
zdefiniowane parametry ustalamy kalkulację.  
Nazwijmy ją dla łatwości strukturą zapasów 
magazynowych. 

 
Czyli zapas bezpieczeństwa – utrzymywany 
jest na poziomie, który określiliśmy na 
podstawie niestabilności dostawy, awarii i tym 
podobnych wskaźników. 
Zapas buforowy – pokrywa wahania w 
zapotrzebowaniu klienta. 
Zapas rotujący – przeciętne zapotrzebowanie 
w czasie dostawy. 

Określając takie parametry zastosujemy 
działanie potocznie nazwane supermarkety.  
W Kanban zapasy utrzymuje się w tak zwanych 
supermarketach, czyli działaniach półek 
sklepowych. Zastosowanie ma tutaj zasada 
FIFO . Oj, co to znaczy zapytacie?  
Skrót wzięty z języka angielskiego (jak ja tego 
nie cierpię, mamy piękny język a robimy 
zapożyczenia) First In First Out – czyli pierwszy 
na wejściu, pierwszy na wyjściu. Przyjrzyjmy 
się podczas zakupów półką sklepowym, przy 
zapełnionych stanowiskach, jako pierwsze 
stoją zawsze wyroby z najkrótszą datą, a 
sięgając głębiej mamy wyroby z coraz 
dłuższym okresem. To samo działanie 
stosujemy w magazynach, czyli zasadę 
supermarketów. Przypisujemy określony 
asortyment konkretnemu miejscu w 
supermarkecie. Takie zastosowanie pozwoli 
praktycznie każdemu stwierdzić brak danego 
wyrobu, odnaleźć szukany wyrób, czy 
dowiedzieć się o planowanym terminie 
dostawy materiałów.   
Jest jeszcze jedno, warto także wyodrębnić w 
magazynie miejsce dla wyrobów zapasu 
budowanego na sezon.  
Jak wszystko ma swoje zalety i wady, ale 
Kanban pozwala na elastyczność magazynową 
i jasno definiuje potrzeby.  
Oczywiście, jeżeli jest prawidłowo i szybko 
wdrożony, na co niestety potrzeba jest trochę 
czasu. Dlatego poznając działania Lean i 
wdrażając taki system wiele uwagi i działań 
wstępnych ma zastosowanie w magazynach. 
Jeżeli stworzy się zakodowaną w prosty 
sposób informację o miejscu przechowywania 
wyrobu, będzie łatwo go zlokalizować.  
Istnieje kilka możliwości stworzenia tak zwanej 
karty Kanban, która w prosty sposób koduje 
pola w supermarkecie.  
No dobrze tyle o magazynach, czyli pierwszym 
ogniwie, Kanban w zakładzie.  
Pierwszym i bardzo istotnym, które zaważyć 
może na dalszych działaniach obiegu Kanban.  
W następnym numerze zajmiemy się 
następnym etapem, czyli Kanbanem 
produkcyjnym oraz procesem wdrażania krok 
po kroku. 
 



UWAGA 
Wielkimi krokami zbliża się Spartakiada Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność” w Grudziądzu. 
Okazuje się, że chętnych na ten wyjazd jest dużo więcej niż zarezerwowanych miejsc. Osoby, które 
zapisały się później zostały dopisane do listy rezerwowej. Oznacza to, że uczestnicy, którzy zostali 
zapisani i do dnia 20 maja nie uiszczą opłaty, zostaną przesunięci do listy rezerwowej i zastosowana 
zostanie zasada, kto pierwszy ten lepszy. Przypominam o tym fakcie w związku z bardzo dużym 
zainteresowaniem tym wyjazdem. Pieniądze w kwocie 145 złotych, należy wpłacać do członków 
Komisji Zakładowej. 
 

Z MORAŁEM CZY BEZ? 
Pewien misjonarz był z misją humanitarną w Afryce. Któregoś dnia idąc w dżungli zauważył 
leżącego słonia. Podszedł i zobaczył, że słoń ma w nogę wbity gwóźdź. Zrobiło mu się żal i wyjął mu 
ten gwóźdź. Słoń wstał i popatrzył na swojego ratownika z umiłowaniem, jakby chciał powiedzieć 
"dziękuję", potem poszedł. Odwrócił się jeszcze raz, jakby chciał powiedzieć "do widzenia" i zniknął 
wśród drzew. "Ciekawe czy go jeszcze kiedykolwiek znowu zobaczę!? Pomyślał ratownik.  
Kilka lat później wybrał się do cyrku. Występowały tam różne zwierzęta, także słonie, ale jego 
uwagę zwrócił jeden słoń, który patrzył na niego w ten sam sposób jak ten z dżungli.  
"Czyżby to ten słoń?" - pomyślał "jest do tamtego taki podobny!". Po występie podszedł do tego 
słonia, pogłaskał go w uszy, ale wtedy słoń złapał go trąbą i trzasnął nim kilka razy o podłogę 
zmieniając jego ciało w krwawy pasztet. Okazało się, że to nie był ten słoń. 

           FRASZKI 

 
PODZIAŁY SPOŁECZNE 

Jedni za wszystko płacą 
perlistym potem, 
Inni szastają cudzym złotem. 
 

KOMINIARZ 
Męski to zawód, 
A działanie zbożne, 
Bo udrażnia, 
Co nie drożne. 

 
OD REDAKCJI – otrzymaliście kolejne wydanie Infosa. Staramy się, aby zamieszczane artykuły i 
informacje były zgodnie z waszą sugestią czytelne oraz pisane w sposób prosty i zrozumiały. 
Zachęcamy do zgłaszania pomysłów na tematy, być może jest coś, co w skromnej formie możemy 
przekazać. Zgodnie z waszą sugestią pracujemy nad tym, aby Infos wrócił do formatu A4.  
Wymaga to niestety dużego nakładu finansowego ze skromnego budżetu Komisji Zakładowej. 
Dlatego na tym etapie, wszyscy, którzy posiadają komputer mogą wspomóc nas przy tworzeniu 
materiałów, poprzez umieszczanie ich na naszej stronie internetowej. 

 

NUMER 43                                                                                          Maj 2009 
• WYDAWCA:  Komisja Zakladowa nr 311 NSZZ "Solidarność" Cadbury Wedel Sp. z o.o.
• STRONA :   www.311kz.yoyo.pl                                         BLOOG :  http://kz311.bloog.pl
• POCZTA:   kz311@poczta.onet.pl     TEL/FAX:  (022)  6707726    MOBILE:  501 606 862


