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BRAKUJE MLEKA NA OPOLSZCZYŹNIE 

 
Od kilku miesięcy w kraju są regiony gdzie brakuje 

mleka. Tak jest na przykład na Opolszczyźnie. 

Niektóre zakłady już kupują surowiec w Niemczech.  

Jeszcze niedawno to Niemcy kupowali u nas - 

informuje redakcja rolna TVP. 

Na Opolszczyźnie od momentu wejścia Polski do Unii 

Europejskiej wielu hodowców bydła mlecznego 

zlikwidowało obory.  

Do tej pory nie było to problem, ale wiosną tego roku 

mleka zaczęło po prostu brakować.  

Teraz problem pogłębił się jeszcze bardziej. 

Mleczarnie deklarują, że kupią każdą ilość i gotowe 

są nawet podnieść ceny za surowiec.  

Rolnicy uważają jednak, że oferta jest wciąż nie 

wystarczająca - czytamy w serwisie TVP Rolna. 

 

 

APEL SEKCJI HANDLU 

 

Sklepy w Wigilię powinny być zamykane o godzinie 

13 - zaapelowała do pracodawców Sekcja Krajowa 

Pracowników Handlu NSZZ "Solidarność". 

"Głęboko wierzymy, że szczególny charakter Świąt 

Bożego Narodzenia, tak mocno zakorzeniony w 

tradycji polskiego chrześcijaństwa, sprawi, że nasz 

postulat ograniczenia handlu w tym 

przedświątecznym dniu spotka się z pozytywnym 

odzewem. Zwracamy się również z prośbą do 

wszystkich klientów o uszanowanie naszego prawa 

do rodzinnego spędzania świąt i wcześniejsze 

zrobienie niezbędnych zakupów" - napisali 

związkowcy. Przewodniczący Sekcji Krajowej 

Pracowników Handlu NSZZ "Solidarność"  

Alfred Bujara przypomniał, że z podobnym apelem 

związkowcy występują co roku.  

"Pracodawcy odpowiadali nam, że nasze stanowisko 

trafiało do nich zbyt późno i nie mogli już niczego 

zmienić. Dlatego w tym roku rozsyłamy nasz apel już 

teraz, kiedy są ustalane grafiki pracy na grudzień" - 

powiedział Bujara.  

O poparcie apelu związkowcy zwrócili się również do 

przedstawicieli polityki, biznesu, Kościoła i mediów. 

 

 
ZESPÓŁ DO SPRAW ROZWOJU SEKCJI 
 
Przewodniczący Dariusz Skorek powołał trzy zespoły 
koordynacyjne do rozwoju branży spożywczej w 
ramach działalności Rady Sekcji. 

 

ZESPÓŁ PÓŁNOCNY: 
Jacek Wawrzyniak - Kraft Foods 
Leszek Grodzki - Jutrzenka Colian 
 
ZESPÓŁ CENTRALNY: 
Waldemar Sobkowicz - SPC Warszawa 

Grzegorz Szumer - Mars Polska 
 
ZESPÓŁ POŁUDNIOWY: 
Jerzy Dziobek - Lajkonik 
Zbigniew Karnaś - Polskie Młyny 
Tomasz Wachowski - Cadbury Polska 
 

 
ZESPÓŁ DO SPRAW KOBIET 
 
Podczas WZD w Majerczykówce został na wniosek 
Przewodniczącego Sekretariatu Mirosława Nowickiego 
powołany zespół do spraw kobiet, który 
współpracować będzie z Koordynatorem Sekretariatu. 

 
SKŁAD ZESPOŁU: 
Przewodnicząca - Emilia Kamińska - Lantmannen 
Zastepca - Maria Żebrowska - LU Polska 
Wioletta Ostrogórska - Balhsen  
Danuta Pituch - Lajkonik  
Elżbieta Dębska - E.Wedel  

Beata Mamet – Fawor 
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WIADOMOŚCI CZY PLOTKI ? 
 
Witamy. Cześć. A może inaczej: 
 
おはようございます  

ohayō gozaimasu - Dzień dobry (rano). 
 
今日は  

konnichiwa - Dzień dobry (po południu). 
 
Nowy Infos który trzymacie w dłoniach stał się 

Serwisem docierającym do 21 zakładów pracy 
należących do Sekcji w okrojonej wersji. Oznacza to 

że wszyscy otrzymują pierwszą i ostatnią stronę, 
resztę opracowuje poszczególna organizacja.  
Czego będzie więcej w naszej kolumnie? 
Wiadomości czy plotek? Sam nie wiem, ale zajmiemy 

się obydwoma stronami medalu. 
Oj długo nas nie było widać. I to nie dla tego, że nie 
było chęci, lecz praca, praca i jeszcze raz praca. 
Nowe pomysły ciekawe, ale pracochłonne, a my 
jesteśmy mało otwarci na pomysły, na innowacje i 
zawsze gdzieś pędzimy. Poza tym biuro pod 
schodami i wyświetlana gazetka, może być 

uzupełnieniem, ale stare nawyki pozostały.  
Nie ma jak wziąć w rękę kawałek papieru i zagłębić 
się w lekturę. Owszem strona internetowa nieźle 
sobie radzi, ale…. No właśnie małe, ale.  
Jak nie potrafimy się sami zalogować do systemu, 

aby wypisać urlop, to, kto będzie hulał po Internecie, 
aby coś odczytać?  

A jak się komuś nie podoba, co piszę, to niech nie 
czyta dalej, bo, po co ma sobie zaprzątać głowę 
takimi sprawami. No, ale mamy teraz nowe. Nowego 
pracodawcę. Wróć, nowego Właściciela, nowego 
Pracodawcę?  
Chyba nie do końca. Nowe, ale nad tym nowym 

trzeba będzie trochę popracować, zlikwidować nawyki 
z poprzedniej firmy i pewne przyzwyczajenia.   
Oj zagalopowałem się trochę. Cóż prawda zawsze w 
oczy kole, a nawyki pozostaną. 
I co najgorsze nie ma skąd brać przykładu.  
Bo jaki do tej pory był Pan, to taki mamy teraz kram.  
 

 
Coraz bardziej dochodzimy do przekonania, że w tej 

kwestii pracy w Święto 11 Listopada nie znajdziemy 
wspólnego języka z obecnym Zarządem i będzie to 
pierwszy temat, jaki poruszymy z nowym 
właścicielem. 
Brak jakiejkolwiek stabilizacji w tym zakresie, 
bałagan organizacyjny i zrzucanie odpowiedzialności 

na pracowników staje się powoli normą, z którą 
związek Solidarność nie jest w stanie się pogodzić. 
Nie istnieją żadne tłumaczenia oraz zasady, aby 
Święto Narodowe traktować jak to ma miejsce od 
kilku lat. 

To, że poprzedni właściciel w taki a nie inny sposób 

podchodził do tego tematu, nie zwalnia nas z działań 
zmierzających do rozwiązania tego problemu. 
Najłatwiej jest wprowadzić zmiany 
harmonogramowania w taki sposób aby wszelkie 

ruchy mieściły się w zakresie prawa pracy. 
Natomiast konsekwencje pewnych ruchów i kroków 
spadają na pracowników, bezpośrednio i pośrednio. 
Trudne jest to do zrozumienia, a tym bardziej do 
wytłumaczenia pracownikom. Powiązanym z tym 
tematem jest ogólnie sprawa harmonogramów. 
Chciałoby się westchnąć i głośno powiedzieć, o mój 

B…….. 
Niestety tego się tak łatwo nie da zrobić, a że pracy 
w tym zagadnieniu jest wiele to nie muszę w żaden 
sposób tłumaczyć.  
 

 
Jesteśmy rozdrażnieni, przemęczeni pracą i 
środowiskiem w jakim się obracamy. 
Dochodzi coraz częściej do nieporozumień i dziwnych 
sytuacji. Jedną z ostatnich jaka się pojawiła jest 
sposób opuszczania zakładu i kontrole. 
Pewnym zrachowaniom nie będziemy przyklaskiwać i 
mimo że dochodzi do jakiś dziwnych scysji, oraz 

nieporozumień, to starajmy się zachowywać 
rozsądnie. 
Co do samego tematu, to nigdzie nie ma obowiązku 
lecieć z wywalonym jęzorem i rozpiętą torbą przy 
kołowrotku w celu jej pokazania. Ale. 
Na żądanie osoby odpowiedzialnej, takie okazanie 

jest wymagane, bez wkładania rączek i przewracania 
zawartości. Do tych celów służyć powinno oddzielne 
pomieszczenie w którym dokonana zostanie dokładna 

procedura kontroli. Szanujmy siebie i szanujmy 
innych. Nie ma tłumaczenia dla osób które w 
jakikolwiek sposób uwłaszczają pracy wykonywanej 
prze osoby poddające nas kontroli, a z drugiej strony 

też oczekujemy godnego zachowania. To że ktoś w 
momencie odbicia karty nie trzyma się otwartej 
torebki nie świadczy o tym, że ma taki obowiązek, 
lub że jest przysłowiowym złodziejem. 
Sami także spójrzmy na swoje zachowanie i starajmy 
się nie pogłębiać problemu, oraz szanować pracę 
osób którzy muszą wykonywać takie zadania. 

Oczywiście wszystko musi odbywać się w granicach 
zdrowego rozsądku, czego chyba zabrakło z jednej i z 
drugiej strony. 
 

 
Sprawa zakończonych rozmowy dotyczące 

Regulaminu Premiowania wraca jak bumerang. 

Czy zapisy dotyczące tego dokumentu będą lepsze i 

bardziej zrozumiałe? 

Być może. Przyjrzymy się po pierwszym miesiącu 

funkcjonowania. 

Coś na pewno było nie tak w samym procesie. Coś, 

co wymuszało na pewnych osobach takie tempo prac. 

Może trzeba było się wykazać, że coś się robi? 

Domysły, plotki. Pewnie i jedno i drugie. 

Sam proces zamknięcia tego dokumentu był nader 
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dziwny. Z jednej strony Pracodawca z pewnymi 

wariantami, z drugiej Komisja Zakładowa 

„Solidarność” z uwagami i wnioskami nie do przyjęcia 

prze drugą stronę. 

Pojawiła się także trzecia strona, czyli związek OPZZ, 

który w pewnym momencie został wyłączony przez 

pracodawcę z prac na tym dokumentem. I postępu 

nie było widać. Co ważne podkreślenia, nie jesteśmy 

jako Solidarność rzecznikiem związku OPZZ, mimo 

tego z naszej strony padały zapytania co do braku 

uczestnictwa jego przedstawicieli. 

Zaczęły się przepychanki i pojawiły się różne 

rozwiązania dotyczące niektórych nowych punktów. 

Trudność polegała na tym, że nie potrafiliśmy znaleźć 

wspólnego mianownika, a to już przeszkadza w 

wypracowaniu wspólnego spojrzenia. 

Premia jak pamiętamy nie wzięła się z powietrza i 

należy zawsze przypominać, jaka jest jej historia 

powstania i co miała przedstawiać w ogólnym 

rozliczeniu pracowników. Ale to już zaszłość. 

Dokument został podpisany przez trzy strony i teraz 

należy oczekiwać i przyglądać się wynikowi tego 

kroku. A co najważniejsze nie chować głowy w piasek 

i spojrzeć na ten dokument przychylnie. 

Nie zajmiemy się także tak zwanymi podżegaczami, 

którzy nie dosyć, że wypaczają fakty, to jeszcze 

bezpośrednio brali udział w podpisaniu tego 

dokumentu. Jeżeli nie wiedzieli, co podpisują, to 

niech się tym nie chwalą, bo nie przynosi im to 

chluby. Porozumienie to umowa, a umów należy 

dotrzymywać i ich bronić. Nie do przyjęcia są słowa 

że podpisaliśmy regulamin, ale się z nim nie 

zgadzamy bo się z nim nie zapoznaliśmy. 

Cóż niedorzeczność w tym twierdzeniu jest nader 

ciekawa. Trudno tłumaczyć fakt tego że się złożyło 

podpis pod czymś co będzie rzutować na wszystkich 

pracowników. 

 
Wyrosły nam nowe tablice, lub w różny sposób 
umieszczane hasła. 
Co takiego ważnego znajdziemy w tym przekazie. 
Pracownicy już wiedzą, wszak treść kodują sobie w 

głowie każdego dnia. Wizja firmy. Kim jesteśmy? 
Dokąd zmierzamy i w jaki sposób chcemy to 
zrealizować. 
Człowiek przychodzi rano do pracy i od razu czuje się 
bardziej zmotywowany. 
Wizja i misja firmy, czyli to, co każdy pracownik 
powinien umieć wyklepać jak pacierz, o każdej porze 

dnia i nocy. 
Wizjonerstwo to specjalność nie tylko fachowców od 
wizerunku firm, najczęściej międzynarodowych, choć 
nierzadko już i tych rodzimych. 
Wizjonerstwo już mieliśmy, nie tak znowu dawno, 
między rokiem 45 a 89. 
Za Polski Ludowej wizjonerów było na pęczki i każdy 

z nich wizje PZPR realizował na własnym podwórku, 
zwłaszcza jeśli tym podwórkiem był zakład pracy. 

To co dzisiaj czytamy, niewiele różni się od haseł 

wypisywanych na tablicach i plakatach 30, 40 lat 
temu. 
Niemożliwe? Ocena należy do was! 
 

 
Poruszyliśmy kilka wątków, ale pierwsze koty za 
płoty i  co najważniejsze Infos wraca.  
A ogólnie mówiąc, coś co wcale nie jest proste, staje 
się tak skomplikowanym tematem w którym trudno 
się w jakikolwiek sposób rozeznać.  

Dotyczy to nie tylko harmonogramów ale w 
większości nie pozamykanych tematów, czyli : 
porozumienia z pracodawcą, układu zbiorowego 
pracy czy też wyboru Rady Pracowników.  
Szkoda tylko że te tematy lub zmiany uderzają w 
najsłabszych. Sprawa rozliczania czasu pracy jest 

niekończącym się wątkiem i stałym źródłem 

konfliktu. Pytanie tylko czy Solidarność musi 
tłumaczyć nieraz idiotyczne zmiany. Niestety tego się 
tak łatwo nie da zrobić, a że pracy w tym 
zagadnieniu jest wiele to nie muszę w żaden sposób 
tłumaczyć. Przepraszam, tłumaczyć a zrozumieć to 
dwie inne sprawy. A nie rozumiemy jako Komisja 

Zakładowa pewnych zmian i zamieszania.  
Od tłumaczenia są ci którzy w ten  sposób zarządzili 
czasem pracy. To samo dotyczyć może wszelkich 
porozumień i regulaminów. Wielkimi krokami zbliża 
się okres oceny pracowników.  
Uff, to dopiero będzie horror. Nie jestem uprzedzony 
ale subiektywności ocen nie da się uniknąć.  

Nie wierzę w dobrą wolę i rzetelność. Cóż nauczyłem 
się chuchać na zimne, a przysłowie mówi jak się chce 
psa uderzyć , to kij zawsze się znajdzie. I najlepiej 

aby to był kij samobij jak to jest w znanej bajce.  
Miałem napisać o rzeczach wesołych, ale cóż niestety 
mało jest powodów do śmiechu, ale stresujących jak 

najbardziej. Od początku 2008 roku, aż trzydziestu 
kilku pracowników France Telecom targnęło się na 
życie, z czego ponad dwudziestu niestety skutecznie. 
Zdaniem związków zawodowych to efekt zmian 
organizacyjnych w firmie. Norm często 
wyśrubowanych do granic możliwości. To efekt 
restrukturyzacji, elastyczności, zmian dla zmian, 

decentralizacji, pracy zespołowej, ocen 
pracowniczych i programów prorozwojowych.  
Coś co przypomina powoli i nasze podwórko.  
Może ktoś w końcu przejrzy na oczy i nie dopuści do 
tragedii. A sygnały są niepokojące, a to skracanie 

mycia dla samego skracania, bo czas nieefektywnie 
spędzony nie przynosi korzyści biznesowi. 

A to zmiany dla zmian i zastanawianie się czemu ma 
to służyć? Kreowanie smutnej rzeczywistości i 
wykazania się dla samego chciejstwa stało się 
ciekawym zjawiskiem. Firma szanuje nas, a my 
firmę? Ale czy ludzie zatrudnieni do końca 
utożsamiają się z pewnymi wartościami?  

Firma jest cool, efektywnie zarządzana, pełna 
nowości, konkursów i rozwijaniu świadomości 
społecznej,  a „Solidarność” nie. Firma dopieszcza 
pracownika, wysłucha i stara się pomóc – my 
próbujemy odgryźć rękę która nas karmi.  
Myślę że zaraz po tym co napisałem mogę się 
spodziewać jakiejś rozmowy dotyczącej tego, jakie 

głupoty wypisuję.  
じゃね      ja ne - Cześć! Pa! 
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FIRMA Z FRANCJI W POLSCE 

 

Firma ETS Rene Neymann, specjalizująca się w 

produkcji i wypieku chrupkiej macy szuka 

dystrybutorów na polskim rynku.  

Dotychczas firma sprzedawała swoje pieczywo m.in. 

w Niemczech, Włoszech, Belgii, Holandii, Austrii, 

Maroka czy Szwajcarii. Teraz chce być obecna także 

w Polsce. 

Roczne obroty firmy ETS René Neymann sięgają 1,1 

mln euro. Udział eksportu w obrotach to 62 proc. 
 

 

ZPC OTMUCHÓW PRZEJMIE SPÓŁKĘ JEDNOŚĆ 
 

Jak podaje GPWinfostrefa i portalspozywczy.pl , ZPC 

Otmuchów podpisała z Fokata Holdings Limited 

umowę kupna 96,3 proc. udziałów spółki Jedność Sp. 

z o.o, producenta pellet zbożowych i ziemniaczanych. 

Wartość umowy to 13,93 mln zł. 

Spółka Jedność swoją sprzedaż w większości 

realizuje poza Polską. ZPC Otmuchów chce 

wykorzystać kanały dystrybucji tej firmy na rynkach 

zagranicznych dla produktów, nie związanych ze 

słonymi przekąskami. 

 

 

 WIZYTA NA ŚLĄSKU  

W ramach obowiązków spoczywających na 

Wiceprzewodniczącym Sekretariatu,  w dniu 

26.10.2010 na zaproszenie Kolegi Ryszarda Naglaka 

z Regionalnej Sekcji Koordynacyjnej Osób 

Niepełnosprawnych z wizytą w Regionie Śląsko - 

Dąbrowskim przebywał kolega Dariusz Skorek.  

Podczas spotkania z przedstawicielami zakładów z 

Regionu Śląsko - Dąbrowskiego przedstawił i 

zaprezentował działania Sekretariatu Przemysłu 

Spożywczego, przybliżył także rozwój i zamierzenia 

Sekretariatu i Sekcji Krajowych w nowej kadencji.  

W spotkaniu uczestniczyli Sławomir Ciebiera 

Wiceprzewodniczący ZR ds. struktur branżowych, 

 oraz Urszula Kaczmarska Przewodnicząca 

Regionalnego Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ 

„Solidarność”. Była to bardzo owocna i przydatna 

wizyta, która pozwoliła zapoznać się z 

funkcjonowaniem Sekretariatu oraz pomogła 

nawiązać bliskie stosunki z osobami 

niepełnosprawnymi.  

Problem osób niepełnosprawnych i ich przywilejów, 

stanowi jeden z priorytetów Sekcji Krajowej 

Przemysłu Cukierniczego, Młynarskiego i 

Piekarniczego, czego odzwierciedleniem była uchwała 

WZD  w Majerczykówce, która zobowiązała Radę 

Sekcji do zajęcia się tym tematem.  

Wiceprzewodniczący Dariusz Skorek będzie się starał, 

aby sprawę zakładów zatrudniających osoby 

niepełnosprawne i ich problemy przekazać Radzie 

Sekretariatu. 

 
EKSPANSJA LOTTE 
 
Lotte, chce wybudować w Polsce pięć fabryk wartych 

łącznie blisko 200 mln euro. Nowe fabryki E. Wedla 

byłyby zlokalizowane na jednym obszarze, w 

niewielkiej odległości od siebie.  

Jak informuje "Rzeczpospolita" Japończycy 

zadeklarowali w resorcie gospodarki, że w pierwszym 

etapie wyłożą na inwestycje blisko 70 mln euro. 

Trudno nam zweryfikować tą wiadomość. Związek w 

dalszym ciągu oczekuje na dwie podstawowe sprawy 

do rozwiązania, bezpośrednio związane z tą sprawą. 

Sprawa wyboru Rady Pracowników oraz spotkania z 

przedstawicielami Lotte w sprawie strategii i rozwoju 

firmy. 

 
APEL PIOTRA DUDY 
 
Piotr Duda zaapelował do rządu o nie szukanie 

oszczędności u najuboższych. Podczas spotkania w 

dniu 05.11.2010 roku z minister pracy i polityki 

społecznej Jolantą Fedak, przewodniczący NSZZ 

„Solidarność” poruszył kilka istotnych kwestii. 

Najważniejszym wątkiem spotkania była sprawa 

niezrealizowanych przez rząd ustaleń podjętych w 

Komisji Trójstronnej.  Chodzi o niepodwyższenie 

kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń 

z pomocy społecznej, oraz ustalenia wysokości płacy 

minimalnej na poziomie 1386 zł, mimo wcześniejszej 

zgody na kwotę 1408 zł. Minister Jolanta Fedak 

wyjaśniła, że odrzucenie ustaleń Komisji Trójstronnej 

to decyzja ministra finansów. Dług publiczny jest 

blisko poziomu 55 proc. PKB i rząd bezwzględnie tnie 

wydatki. - Takimi działaniami rząd przerzuca ciężar 

walki z kryzysem na najuboższych. Solidarność nigdy 

tego nie zaakceptuje - zapowiada Piotr Duda. 


