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C zy Wojciech Mann zje reli-
kwie Czekoladowego Orła? 

Oto co powiedział Mann: 

- Najłatwiej jest powiedzieć, że 
PiS robi to co tamci, tyle że dla 
dobra kraju, więc sprawa zała-
twiona. Platforma też ma masę 
grzechów na sumieniu, ale skala 
tępienia ludzi, którzy nie zapisali 
się po stronie właściwej partii i 
teraz tracą swoje funkcje, jest 
przerażająca. A co tak złego 
Platforma zrobiła w Trójce? Cze-
koladowego orła? - pytał………
Ale ponieważ okoliczności są in-
ne, o wiele trudniejsze, myślę, 
że Wojciech Mann w następnej 
audycji będzie grał dla nas non 
stop kolor, piosenkę „Wolność, 
kocham i rozumiem”, przyniesie 
skrzętnie przechowywaną, dwu-
metrową relikwię, jaką dla 
przedstawicieli byłych komuni-
stów i Trzeciej RP jest Czekola-
dowy Orzeł, i zje go na antenie 
do ostatniego okruszka, mlaska-
jąc przy tym z wielkim smakiem.  

T urecki gigant z rynku słody-

czy intensywnie pracuje nad 

debiutem w Polsce. Ponad 7 tys. 

pracowników w 72 miastach 

Turcji, miejsce w setce najwięk-

szych przedsiębiorstw w tym 

kraju, 45 marek i 300 produk-

tów. Takimi statystykami chwali 

się grupa Eti, czołowy producent 

ciastek, czekolad i przekąsek, 

który intensywnie pracuje nad 

debiutem w Polsce - pisze "Puls 

Biznesu".  

N ajwiększy producent słody-
czy w Danii wybuduje za-

kład w Nowej Soli. Toms, naj-
większy w Danii producent sło-
dyczy, za ponad 100 mln zł bu-
duje zakład w Nowej Soli, 
w którym zatrudni kilkaset osób. 
Najpierw będą półprodukty, po-
tem czekoladki - pisze "Puls Biz-
nesu".  

I gor Jeliński nie kieruje już fir-

mą Mieszko; tymczasowym 

prezesem Darius Saikevičius. 

Igor Jeliński, który od lutego 

2015 r. zajmował fotel prezesa 

Mieszka, złożył rezygnację z zaj-

mowanego stanowiska. Jak po-

dały lokalne media powodem ma 

być różnica zdań co do rozwoju 

firmy z jej właścicielem. Tymcza-

sowym prezesem spółki został 

dotychczasowy członek rady 

nadzorczej - Darius Saikevičius.  

 

J an Kolański, prezes grupy 

Colian, został laureatem te-

gorocznej nagrody European 

Candy Kettle Award. To pierwszy 

Polak doceniony przez prestiżo-

we stowarzyszenie European 

Candy Kettle Club za wybitne 

osiągnięcia i wkład w rozwój 

rynku słodyczy, wyrobów czeko-

ladowych oraz ciastek. Wręcze-

nie nagrody odbyło się podczas 

uroczystej gali 20 października 

tego roku.  

G rupa Ferrero ogłosiła, że 

przejmie firmę Ferrara Can-

dy Company od firmy private 

equity L Catterton. Zamknięcie 

transakcji ma nastąpić do końca 

2017 roku. Ferrara Candy jest 

najbardziej znana z produkcji 

gum pod marką Trolli oraz cu-

kierków owocowych Black Forest 

Organics. 

WIADOMOŚCI Z  

KOMISJI ZAKŁADOWEJ 

I 
dą święta, a co za tym idzie, 
pojawia się coraz więcej py-
tań, czy związek coś szyku-

je, czy cokolwiek będzie dla 
związkowców? Odpowiem. Nie 
wiem? 

To samo pytanie zadaje sobie 
Komisja Zakładowa, pomna pro-
blemów w ubiegłych latach. Bo 
nawet jeżeli znajda się pienią-
dze, a myślę że udałoby się wy-
gospodarować parę złotych. Na-
dal jednak pozostają dwa pyta-
nia. Co to ma być i kto się tym 
zajmie?  

I tutaj niewątpliwie pojawia się 
problem. Kto poświeci swój 
czas, aby dokonać zakupu, przy-
wieźć to do zakładu i popako-
wać prawie 160 paczek, lub in-
nego rodzaju prezentów.   

Dlatego drodzy związkowcy do 
dzieła. Czekamy na wasze po-
mysły oraz wykonawców tego 
zadania. Aby jednak na wstępie,  
utrudnić tą kwestię, przypomi-
namy, że żadne talony nie mogą 
być brane pod uwagę, z powodu 
rozliczenia podatku z urzędem 
skarbowym. Czekamy na wasze 
zaangażowanie i chęci. 
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P 
atrzymy 
na świat z 
różnej 

perspektywy. 
Segregujemy i 
wyróżniamy po-
dawane wiado-
mości. Zastana-
wiamy się, które 
w jakikolwiek 
sposób mogą 
mieć wpływ na 
nasze życie. 

Nieodłączną rzeczywistością stają się 
jednak informacje, które dotyczą naszej 
pracy i zatrudnienia. Przecież ponad po-
łowę życia, spędzamy w pracy i w środo-
wisku z nim związanym. Dlatego muszą 
one wpływać na nasze samopoczucie i 
działania. Naszą rolą jako związkowców 
jest podanie informacji, które w potoku 
medialnego chaosu, staramy się wyse-
lekcjonować. Oczywiście to bardzo su-
biektywne podejście do tematu, ale takie 
działanie jest normalnym zjawiskiem, 
które każda grupa społeczna czy zawo-
dowa wykonuje. Niemniej staramy się 
zachować obiektywizm, który pozwoli na 
podanie chociaż część wiadomości w 
sposób mniej jednostronny i wybiórczy. 
Planując gazetkę  sądziłem że uda się 
wcześniej przekazać wam wiadomości. 
Niestety, moje zamierzenia w tym kie-
runku legły całkowicie w gruzach. Prze-
rosły mnie obowiązki, a szczególnie 
sprawa przygotowania i dopięcia uroczy-
stości poświecenia sztandaru Sekcji, któ-
rej jednym z „ojców” jest nasz związek. 
Mimo że dla wielu to mało istotne wyda-
rzenie,  to dla członków związku jest to 
święto i uhonorowanie 20 lat działalności 
branżowej. Nie oznacza to że straciłem 
kontrolę nad bieżącymi sprawami i obo-
wiązkami wobec członków związku w 
naszym zakładzie. Muszę stwierdzić, że 
pewne zaszłości w najbliższy czasie nale-
ży rozwiązać.  Nie zostały one zaniecha-
ne przez Komisję Zakładową. Tym bar-
dziej, że poczynione zmiany, wcale nie 
są pozytywnie odbierane przez pracow-
ników produkcyjnych, a tym bardziej 
związkowców.  

Z nowości którą już niektórzy zauważyli, 
jest przystosowanie naszej strony www, 
do bezproblemowej pracy na smartfo-
nach i tabletach. Nowa wizualizacja i 
program do obsługi w bardzo łatwy spo-
sób, pozwala na poruszanie się po stro-
nie, bez konieczności mozolnego przewi-
jania w przeglądarce na telefonie lub ta-
blecie.  Jeżeli są jakieś sprawy, którymi 
mamy się zająć, to piszcie poprzez 
skrzynkę przy pokoju lub na adres:    
infos@solidarnosc311.pl  

Dariusz Skorek 

WŁASNYM SŁOWEM 

T o taki zwykły dzień w zakładzie. Niby nic się nie 
działo ale jak zwykle dużo pracy i zajęć. Być mo-

że lżejszej jak co niektórzy twierdzą, bo za biurkiem i kom-
puterem. A ja myślę że dopóki ktoś nie spróbuje tego 
chleba, nie wie o czym tak naprawdę mówi. Ja swego cza-
su też miałem takie podejście do tej pracy. Ale nie o tym 
mam pisać.  

Dnia 03.10.2017 spotkaliśmy się z przedstawicielami Ja-
pońskiej części Zarządu. Było to kolejne spotkanie organi-
zacyjne, na którym rozmawiamy o problemach, szczegól-
nie dotyczących pracowników produkcyjnych. Myślę że 
zbyt późno rozmawialiśmy z przedstawicielami właściciela, 
aby zasygnalizować nerwową i nieciekawą sytuację w tej 
części naszej firmy. Jest to jak najbardziej rola oraz zada-
nie związku zawodowego. Wbrew pewnym opinią, mamy 
obowiązek sygnalizować o takich sytuacjach. To uprawnie-
nie wynikające z prawa pracy i ustawy o związkach zawo-
dowych. Długo rozmawialiśmy o pracowniczym programie 
emerytalnym, oraz benefitach pracowniczych np: jubileu-
szach. Poruszony został także temat powołania nowego 
dyrektora personalnego, oraz zawieszonych w  rozmów 
dotyczących ZUZP i Regulaminów.  

Dnia 04.10 na comiesięcznym spotkaniu, dotyczącym czę-
ści produkcyjnej, zostały poruszone po raz kolejny kwestie 
audytów oraz oceny pracowników. Dodatkowym tematem, 
który od jakiegoś czasu jest problemem działów produk-
cyjnych, jest brak pracowników i zatrzymywanie linii. Pod-
czas omawiania tego problemu, nie mogło zabraknąć kwe-
stii związanych z zatrudnianiem pracowników z Ukrainy, 
oraz pracowników APT. Czy to ma być lekarstwo na cały 
przyszły okres? Nie wygląda to najlepiej dla pracodawców 
w przekroju całego kraju.  

Dnia 06.10 po raz kolejny Solidarność spotkała się w spra-
wie aplikacji na dziale pralin. Tym razem było to już ostat-
nie spotkanie dotyczące wspominanego tematu. W głów-
nej mierze poruszana była sprawa Pani I.K., dla której 
pracodawca w dalszym ciągu nie widział miejsca w posia-
danej kategorii zaszeregowania. Jest to jedyna nierozwią-
zana sprawa, w której nie udało się  dojść do porozumie-
nia, aby nie krzywdzić długoletniego pracownika.  

Dnia 18.10 odbyło się spotkanie dotyczące statusu PPE. 
Podczas spotkania omówiono dotychczasowe prace oraz 
proces przygotowawczy do wprowadzenia Pracowniczych 
Programów Emerytalnych. Omówiono także sprawę poja-

ZWYKŁY DZIEŃ 

„Ucz się cierpliwości w 

znoszeniu cudzych wad i 

słabości, bo ty także masz ich 

wiele, a inni muszą się z tym 

godzić”.                                   TOMASZ KEMPIS 



4. 

 

C 
złowiek uczy się przez całe życie – głosi stare porze-
kadło. Ja np. zawsze byłem pełen podziwu dla pań 
kasjerek w marketach. Wielokrotnie podczas zakupów 

z niedowierzaniem obserwowałem, jak owe panie w ułam-
ku sekundy potrafią zlokalizować na opakowaniu danego 
produktu kod kreskowy, w następnym ułamku „przejechać” 
tym kodem przez czytnik jednocześnie drugą ręką sięgając 
na taśmę po kolejny produkt i pytając mnie czy mam kartę 
stałego klienta oraz czy zbieram punkty, które można wy-
mienić na pluszowe warzywa lub inne atrakcyjne fanty. Już 
dawno zarzuciłem próby ścigania się z paniami kasjerkami. 
Nie próbuję już pakować zakupów przy kasie, bo wiem, że 
nie mam z nimi szans. Wyścig zawsze kończył się tak sa-
mo. Zanim zdążyłem włożyć do reklamówki pierwszy zaku-

piony produkt, pani kasjerka skasowała wszystkie pozostałe i poinformowała mnie jaką kwotę powinie-
nem uiścić, a kolejny klient zaczynał rzucać w moją stronę gniewne spojrzenia, że blokuję kolejkę. Aby 
uniknąć goryczy porażki wolę wrzucić wszystko jak leci z powrotem do wózka i spakować do toreb, 
gdzieś na boczku, na spokojnie. Tak czy owak, do niedawna byłem przekonany, że wszelkiego rodzaju 
markety i dyskonty w ogóle jakoś funkcjonują wyłącznie dzięki nadprzyrodzonym zdolnościom pań ka-
sjerek. Gdyby nie one zakupy zamiast kilkunastu minut trwałyby kilka godzin, a w kilometrowych kolej-
kach do kasy regularnie dochodziłoby do rękoczynów. Okazuje się, że byłem w błędzie. Winę za kolejki 
do kas w marketach ponoszą właśnie kasjerki. Jak donosi internetowy portal gazety, która swego czasu 
reklamowała się hasłem, że nie jest jej wszystko jedno, największa w Polsce sieć dyskontów zamierza 
wprowadzić samoobsługowe kasy właśnie po to, aby zakupy były szybsze. Wcale nie chodzi o to, aby 
jeszcze bardziej zmaksymalizować zyski, ani o to, żeby móc jeszcze bardziej ograniczyć tzw. koszty oso-
bowe, czyli innymi słowy liczbę pracowników. To wszystko dla ciebie drogi kliencie – donosi z pełnym 
przekonaniem autor niniejszego „artykułu prasowego”. 

Przewijam dalej na owym portalu i znajduję kolejny pouczający „artykuł prasowy”. Tym razem jego au-
tor przekonuje, że największym zagrożeniem dla polskiej gospodarki jest – uwaga, uwaga – niskie bez-
robocie. Ja głupi zawsze myślałem, że jak bezrobocie jest niskie, to znaczy, że gospodarka ma się nieźle. 
Pracodawcy, aby zatrzymać u siebie pracowników, muszą im podnosić pensje. Pracownicy mają więcej 
pieniędzy, za które kupują więcej towarów i usług oferowanych przez firmy, a więc i firmy zyskują. 
Przedsiębiorcy i pracownicy płacą więcej podatków do państwowej kasy, a mniej z tej kasy trzeba wyda-
wać na zasiłki dla bezrobotnych. Innymi słowy wszystko wzajemnie się nakręca, gra i buczy. Okazuje 
się, że zdaniem pana autora „artykułu prasowego” wspartego przez kilku tzw. ekspertów jest dokładnie 
na odwrót. Gospodarka ma się najlepiej wtedy, gdy miliony ludzi są bez pracy, a ci którzy pracę mają 
zarabiają jak najmniej. Innymi słowy bez biedy i bezrobocia, nie ma wzrostu gospodarczego, a każde 
nowe miejsce pracy, każda podwyżka wynagrodzeń to kolejny gwóźdź do gospodarczej trumny. Czło-
wiek uczy się przez całe życie. Trzeba tylko bardzo uważać czego i od kogo. 

trzeci z czwartą:) 

wiających się projektów oraz daty wprowadze-
nia przez rząd Pracowniczych Programów Kapi-
tałowych. Następny krok w sprawie PPE uzależ-
niony  jest od projektu, który ministerstwo złoży 
pod obrady sejmu.  

Dnia 19.10 odbyło się nadzwyczajne posiedze-
nie Komisji Zakładowej, które miało na celu 
przygotowanie działań, oraz  określenie  i zdefi-
niowanie problemów, którymi w  czasie powinni 
zająć się działacze związkowi. Komisja zauważy-
ła że dziwnym trafem w ostatnim czasie wiele 
skarg pracowników, zostaje dosłownie zamiecio-
nych pod dywan. To jest patologia, z którą 
chcemy i próbujemy walczyć. Nie może być 
„świętych krów” które chronione są przez dyrek-
cję, kierownictwo lub co gorsza związki zawodo-
we. Chyba pora uświadomić właścicielom, że za 
błędy przełożonych, nie mogą być karani wy-
łącznie najniżej usytuowani pracownicy. Komisja 

Rys. Dariusz Skorek 

Zakładowa NSZZ „Solidarność” w ostatnim czasie 
długo dyskutowała o krokach jakie już poczyniła i 
podejmie w tym temacie. Głównym celem jest 
wznowienie prac nad prawem zakładowym, prze-
gląd stanowisk oraz rozmowy dotyczące wzrostu 
wynagrodzenia i benefitów pracowniczych. Priory-
tetem jest dostosowanie Regulaminu Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych i przygotowanie 
preliminarza. Niemniej ważną sprawą jest uporząd-
kowanie etatów do istniejących stanowisk i katego-
rii zaszeregowania w zakładzie. Trzeba szukać dia-
logu, na co w wielu przypadkach jest już naprawdę 
za późno. Może się wtedy okazać wbrew przysło-
wiu, że myślenie jednak boli.  

Oddzielnym zagadnieniem spotkania Komisji Zakła-
dowej NSZZ „Solidarność” była sprawa zbliżających 
się wyborów w naszym związku i przygotowania 
odpowiednich uchwał i stanowisk. 
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J eżeli masz coś do zrobienia dzisiaj, zrób poju-
trze, będziesz miał dwa dni wolnego. Ot i od-

krywcza myśl. Bo to jak w totolotku, całe życie 
gramy, licząc że w końcu się poszczęści. Niestety 
tak samo jest z pracą związkową. Dużo stresu, 
ale czy wygrana padnie. Czy komuś faktycznie 
zależy na nakręcaniu koniunktury, że związki są 
be, że to banda idiotów i że nic nie robią. Zapew-
ne taka osoba, wygrała los na loterii i dalsze zain-
teresowanie się tym, co się dzieje w zakładzie je-
go nie dotyczy. Temat powrócił od ostatniego nu-
meru Infosa, z czego się bardzo cieszę. Osobiście 
złości mnie coraz bardziej pracownicza naiwność. 
Bo chyba trzeba być niedowidzącym, aby nie zau-
ważyć, że pewne zmiany lub działania inicjowane 
są tylko przez związki zawodowe. A w pokoju So-
lidarności drzwi się nie zamykają i co chwilę trafia 
ktoś z jakimś swoim lub działowym problemem. 
Nieraz to już nie wiem, czy mam do czynienia z 
desperatem, czy klaustrofobicznie nastawiona 
osobą, która trafiła przez przypadek, aby coś za-
łatwić. Bo przełożeni nie zareagowali, bo sprawa 
gdzieś utknęła. Ponad półtora miesiąca, wałkowa-
na jest sprawa aplikacji na pralinach. Rozmowy, 
wyjaśnienia oraz awantury. Skutek być może nie 
zadowalający do końca. Bo w całym zakładzie 
brakuje miejsca dla jednej operatorki z II katego-
rii. A ogłoszeń dotyczących 
operatora, pół sieci albo i 
jeszcze więcej.  Ale ja będę 
twierdził co innego. To nie-
chęć przełożonych do danej 
osoby przełożył się na tą 
sytuację. Nie lubię czarowa-
nia i wmawiania , że po 30 
latach pracy ta osoba nada-
je się tylko do dłubania w 
nosie i zbierania kartonów. 
Tak samo jest z interwen-
cjami bieżącymi o których 
zawsze piszę. Samo się nic nie robi i nic się nie 
dostaje. Jeżeli trafia coś do siedziby Solidarności, 
to znaczy że problem nie udało się załatwić na 
bezpośrednim poziomie. Wtedy korzystając z 
uprawnień które dają przepisy polskiego prawa, 
interweniuję na  najwyższym szczeblu zarządza-
nia. Bo nie mam czasu chodzić po liderach oraz 
kierownikach. Rozumiem także, że ta droga była 
już przez pracownika poczyniona. Skoro trafia do 
związku, to związek jest odpowiedzialny za to, 
aby trafiła do jak najwyżej umotywowanej osoby, 
która tym problemem jest się w stanie zająć lub 
zebrać informacje.   

P odstawowym celem związku zawodowego 
jest reprezentowanie pracowników i innych 

osób, obrona ich godności, praw oraz interesów 
materialnych i moralnych (zbiorowych i indywidu-
alnych) na forum krajowym i międzynarodowym. 
I nie ma dyskusji w tej materii. To są zapisy usta-
wy o związkach zawodowych i takie działania 
przysługują działaczom związkowym. Nie lubię 
zwracania uwagi że jakieś kwestie nie są w mojej 
kompetencji czy kompetencji komisji zakładowej.  
Jak najbardziej są i będą. Pora przypomnieć że 
siłą związków jest ich medialność oraz solidarność 
ludzka. Z pierwszą czy drugą opcją nie mamy 
żadnego problemu, szczególnie jeśli chodzi o ja-
kąś pikietę lub demonstrację. Bez problemu mo-
żemy zebrać 2000 związkowców, bez angażowa-
nia pracowników z danej firmy. Warto także przy-
pomnieć że związkowcy nie zapomnieli i potrafią 
podstawić taczkę, aby kogoś na niej wywieść. Mi-
mo że nie wrócą stare  „styropianowe” czasy, to 
Solidarność ma jeszcze wystarczająco energii i 
siły aby pewne rzeczy zaakcentować.  

O brona praw oraz interesów materialnych i 
moralnych. Czyli jak my to nazywamy, Nic o 

was, bez nas. Nie dajcie sobie wmawiać, że na-
tychmiast macie podjąć decyzję, lub coś podpi-
sać. Członek związku zawodowego Solidarność, 
ma prawo poprosić o pomoc działacza komisji za-
kładowej, ma prawo zażądać obecności przedsta-
wiciela związku zawodowego podczas rozmowy. 

Ma prawo skonsultować się z jego 
przedstawicielem z komisji zakłado-
wej. Zapisując się do NSZZ Solidar-
ność” korzystacie z jednego najbar-
dziej niedocenianego przez was 
przywileju.  Oczekujecie paczek, 
dopłat do wycieczek, lub innych 
gadżetów. Zapominacie o najważ-
niejszej rzeczy. To przedstawiciel 
komisji zakładowej, może was re-
prezentować, zastąpić w rozmowie 
lub być obecny podczas stresujące-

go spotkania. To najbardziej wartościowa, niewy-
mierna rzecz, o której nie chcecie wiedzieć, albo 
inaczej. Nie chcecie pamiętać. Pewnie lepiej i wy-
godniej mieć materialistyczne podejście do żądań, 
niż pamiętać o  tym, że każdy z działaczy jest go-
tów na każde wezwanie. Będąc członkiem związ-
ku, nie dajcie sobą manipulować. Szybka decyzja, 
nie masz czasu, lepiej to podpisz, etc… to slogany  
aby wywrzeć na was presję. WY jako związkowcy, 
nic nie musicie. Dlaczego? Bo każda sprawa zmia-
ny stanowiska, wypowiedzenia, dyscyplinarna lub 
nagrody, prędzej czy później MUSI trafić do 
związku.  Można wymusić decyzję  na każdym 

…..być obecny podczas 

stresującego spotkania. 

To najbardziej 

wartościowa, 

niewymierna rzecz, o 

której nie chcecie 

wiedzieć, albo inaczej....  



6. 

 

pracowniku, oprócz związkowca,  którego  intere-
sy reprezentuje zarząd związku. Dlatego do tej 
pory (i zdania nie zmienimy) twierdzimy, że pro-
ces obsady stanowisk na linii pralin, nie miał nic 
wspólnego z obiektywizmem oraz że został prze-
prowadzony nieprawidłowo.  

B ez konsultacji i wysłuchania opinii związku, 
pracodawca nie może was zwolnić, ukarać, 

przesunąć lub pozbawić jakiś przywilejów. Nie 
ulegajcie naciskom, lub szantażom. Macie do ko-
go się zwrócić. Jest nas dziesięcioro na terenie 
zakładu i żadne z nas nie odmówi obecności lub 
zareagowania na nieprawidłowości. Entliczek pen-
tliczek co zrobi …króliczek? Wyskoczy z kapelusza 
czy nie? Wy nie musicie się o to martwić, co kie-
rownik lub lider kryje w kapeluszu. Bo związek 
MUSI uzyskać dużo wcześniej informację o tym 
co wobec was jest zamierzone lub planowane. 
Całe zamieszanie z C-600 rozpoczęło się  z powo-
du stresu dwóch pracownic, które same podpisały 
porozumienie. ONE ZAPOMNIAŁY o jednym fak-
cie. Wystarczyło się spytać, co na to Solidarność, 
lub poprosić o obecność członka 
Komisji Zakładowej. Ja dodatko-
wo uważam, że świadomie zosta-
ła wykorzystana ta sytuacja. 
Można wręcz stwierdzić, że bez-
czelnością kierownictwa i osób z 
HR, było wymuszenie na pracow-
nikach podpisania niekorzystne-
go porozumienia, wiedząc że ma-
ją do czynienia z członkami NSZZ 
„Solidarność”, którzy podlegają 
konsultacji i zasięgnięcia wobec 
nich opinii związku.  I mimo że się to nie podoba, 
to związek ma prawo zaopiniować decyzję praco-
dawcy, który chce wykonać ruch personalny. 
Przecież osoby za to odpowiedzialne dobrze wie-
działy, że obie panie należą do Solidarności i jeże-
li nic nie podpiszą, na nic się nie zgodzą, to spra-
wa MUSI trafić do Komisji Zakładowej. Trafiła na 
początku sprawa dwóch członków, którzy nic nie 
podpisali, a  dzięki temu mogliśmy zareagować na 
sytuację dwóch pań, które poczuły się oszukane.  

Z akładowa organizacja NSZZ „Solidarność” 
zawsze zajmuje stanowisko w indywidual-

nych sprawach członków związku, czy osób które 
o to się zwróciły. To prawo nie tylko związkowe 
ale także konstytucyjne. I tutaj zaczynają się róż-
nice, bo jeżeli musimy zająć się jakimś ogólnym 
tematem, to w indywidualnych sprawach repre-
zentujemy wyłącznie członków związku. W ostat-
nimi czasie zwróciła się jedna z pracownic z wnio-
skiem do Solidarności, aby poruszyć sprawę do-

płaty do okularów dla pracowników działu tortów. 
Temat ogólny i zasadny dla związku. Nie tylko do 
poruszenia, ale jak najbardziej do wpisania w 
prawo zakładowe. Wiem że ten sam temat na 
pewno trafił do przełożonego (jaki i inne). Życie 
nie jest proste, lecz mam pewność, że jeżeli MY 
się tym nie zajmiemy, to nikt  nie kiwnie palcem 
w tej sprawie. Bo związek ma kompetencje i 
uprawnienie aby negocjować taki temat i wpisać 
go do prawa wewnątrz zakładowego. Czy uda się 
tą sprawę pozytywnie załatwić? Zobaczymy, ale 
na pewno do tego związki są potrzebne i was re-
prezentują? Czy to mało, aby zapisać się do 
związku i nas wesprzeć? 

o rganizacje związkowe posiadają szereg 
uprawnień, których na pewno nie będą po-

siadać wasi przełożeni.  Możemy występować w 
sprawach prowadzenia rokowań zbiorowych. Do-
tyczy to zawierania układów zbiorowych pracy i 
innych porozumień prawa pracy. Szczególnie gdy 
mówimy na przykład o zwolnieniach grupowych.  
To związki zawodowe zajmują stanowisko wobec 

pracodawcy w sprawach zbioro-
wych interesów i praw pracow-
niczych.  To bez naszego podpi-
su nie mają prawa być zmienio-
ne regulacje dotyczące warun-
ków pracy i płacy. To z nami, 
muszą być skonsultowane pew-
ne rozwiązania. Dobrze dla 
wszystkich jest, aby włączać w 
te prace jak  najszersze grono. 
Ale ktoś zapomina, że mimo 
pełnomocnictw to ostateczną 

decyzję podejmie Zarząd i związki zawodowe. Bo 
to związki zawodowe wraz z Zarządem ustalają i 
zmieniają regulaminy, w tym regulamin nagród i 
premiowania. O tym jakoś próbuje się nie pamię-
tać w tym zakładzie. My nie mamy powodu się w 
wstydzić, że należymy do NSZZ „Solidarność”. 
Staramy się   sprawować kontrolę nad przestrze-
ganiem prawa pracy oraz uczestniczenia w nad-
zorze nad przestrzeganiem przepisów oraz zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Już niejednokrot-
nie udowodniliśmy, że ściągniecie kontroli PIP, to 
dla  Solidarności żaden problem, żaden odległy 
termin.  Ostatnia interwencja jeszcze za poprzed-
niego właściciela, po wykonanym telefonie, odby-
ła się w ciągu 24 godzin.  Oczywiście najlepiej 
aby nie trzeba było sięgać po takie narzędzia. 
Jednak cierpliwość NSZZ „Solidarność” już się wy-
czerpuje i teraz należy korzystać z narzędzi jakie 
daje ustawodawstwo polskie. Jeżeli nie doceniało 
się związków zawodowych i tego że w wielu spra-
wach ustępowały w imię dobra zakładu, to pora  

…...bezczelnością 

kierownictwa i osób z 

HR, było wymuszenie 

na pracownikach 

podpisania 

niekorzystnego 

porozumienia,…….  
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to zmienić. Teraz jeżeli będą ustępować, to tylko 
tam, gdzie dotyczyć to może dobra pracowników. 
Pora aby komuś pewne rzeczy uświadomić i przy-
pomnieć.  Po ostatnich miesiącach, śmiem wątpić 
w szczere intencję kierownictwa zakładu, aby po-
prawić sytuację pracowników produkcyjnych. 
Smutno o tym pisać, ale taka jest brutalna rze-
czywistość.  Dlatego  rzeczy które są zależne od 
nas, a szczególnie gdy dotyczą zajęcia stanowiska 
w indywidualnych sprawach pracowniczych, bę-
dziemy konsekwentnie i obiektywnie prowadzić 
do końca.  To samo dotyczyć będzie regulaminów 
oraz innych dokumentów, które jakimś dziwnym 
sposobem bez konsultacji oraz akceptacji związ-
ków zawodowych, znalazły się jako obowiązujące 
w firmie. O tym które z regulaminów premiowa-
nia oraz innych  dokumentów winny być poddane 
regułą rozmów ze związkami zawodowymi, roz-
strzygnie w najbliższym czasie Państwowa In-
spekcja Pracy. Na koniec warto zwrócić uwagę 
że, zgodnie z ustawą pracodawca ma obowiązek 
udzielić związkowi, na jego żądanie, niezbędnych 
informacji do prowadzenia działalności związko-
wej, w tym informacji dotyczących warunków 
pracy i zasad wynagradzania. Dlatego tak ważne 
jest hasło powtarzane hasło, dla członków zwiaz-
ku: NIC O WAS, BEZ NAS. 

PAKIET ANTYSTRESOWY 

 

 

 

 

 
 

 

SPOSÓB UŻYCIA: 

POWIESIĆ PAKIET NA ŚCIANIE 

UDERZAĆ MIAROWO GŁOWĄ WE WSKAZANE MIEJSCE 

CZEKAĆ, AŻ STRES MINIE 

TU 

UDEŻAĆ 

GŁOWĄ 

 Kodeks pracy 
to tylko mini-
mum przy-
zwoitości. 
Dopiero ukła-
dy zbiorowe 
są podstawą 
prawdziwej 
partycypacji 
pracowniczej. 
Solidarność 
będzie o nie 

walczyć, bo dziś art. 20 Konstytucji realizuje tylko 
część wskazanej w nim idei społecznej gospodarki 
rynkowej, tę o wolności działalności gospodar-
czej. W części społecznej to zapis martwy – mó-
wił szef „S” Piotr Duda, otwierając 17 październi-
ka w Warszawie konferencję „Układy zbiorowe 
pracy – drogą do społecznej gospodarki rynko-
wej”. - 

-Duda: układy zbiorowe potrzebne są związkom i 
pracodawcom. Debata ma odpowiedzieć na pyta-
nie, w jakim miejscu jesteśmy, jeżeli chodzi o 
partycypację pracowniczą, o napisanie nowego 

Kodeksu pracy, szczególnie rozdziału dotyczącego 
stosunków zbiorowych pracy - powiedział na 
wstępie swojego wystąpienia Piotr Duda. Odniósł 
się również do art.20 Konstytucji. - Jest on pod-
stawą naszej gospodarki. Ale już podczas sierp-
niowej konferencji w Sali BHP wszyscy uznali, że 
jest to zapis martwy, że ta partycypacja pracow-
nicza, równowaga między gospodarką społeczną 
a rynkową jest w naszym kraju zaburzona - pod-
kreślił. Zaznaczył, że aby to zmienić, niezbędne 
są układy zbiorowe pracy: zakładowe, ponadza-
kładowe, branżowe, ponadnarodowe. To one są 
podstawą partycypacji pracowniczej. Jednak w 
naszym kraju układów praktycznie nie ma, a te, 
które są, pracodawcy z reprezentatywnych orga-
nizacji pracodawców uznają za nieprzystające do 
dzisiejszych czasów. Mówią, że to archaizm, że 
nie będą tego wspierać. Dlatego trzeba na nowo 
przekonywać pracodawców, że układy są po-
trzebne i pracownikom, i pracodawcom. Stąd za-
proszenie na konferencję osób reprezentujących 
spółki Skarbu Państwa, z których powinien płynąć 
pozytywny przykład dialogu społecznego i party-
cypacji pracowniczej - zaznaczył Piotr Duda. 
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E 
tap aplikacji już za nami, 
przynajmniej dla pracow-
ników  z naszego zakładu. 

Jak wyszło, co się zmieni, nie 
wiem. Dlatego trudno rozpatry-
wać to w zwycięstwach czy prze-
granych. Udowadnianie jak waż-
nym trybikiem są pracownicy z 
długoletnim stażem, staje się już 
męczące. Dlatego patrząc na 
ostatni okres i wymianę argu-
mentów, aby czwórkę pracowni-
ków utrzymać w zakładzie na 
operatorskich stanowiskach, 
można powiedzieć. Dla trójki z 
nich ta sprawa zakończyła się 
pozytywnie. Czy zatem mamy do 
czynienia z sukcesem, czy 
jest się czym chwalić. 
Zapewne wielu poku-
siło by się na takie 
obwieszczenie super  
skuteczności, ale 
prawda jest smutna. 
Niestety, przegrali 
pracownicy. Przegra-
liście WY oraz MY. 
Udawadnianie praco-
dawcy i walka o długolet-
nich doświadczonych pracowni-
ków, po raz kolejny uprzytomniła 
mi, kim jesteśmy dla naszych 
przełożonych. Po raz enty od 
2012 roku, robol ma być robo-
lem i nie wychylać się poza swo-
je miejsce w szeregu. Że Kodeks 
Etyczny, dotyczy tylko Nas.  Że 
sentyment i wartości, widzą tylko 
w osobach z zewnątrz, lekką rę-
ką przyjmowanych na stanowi-
ska. Chyba że jak głosi plotka, 
mamy do czynienia z ukrytym 
nepotyzmem. Dlatego posłysza-
ne słowa od jednego z przełożo-
nych, że odejście swego czasu 
ponad 120 pracowników, było 
doskonałym posunięciem, uświa-
domiło mi z jak ogromnym pro-
blemem mamy do czynienia. Za-
tem nic dziwnego, że tak ciężko 
rozmawia się o jakichkolwiek 
rozwiązaniach dla pracowników. 
Bo nawet jeżeli lider czy kierow-

nik stwarza problem, to dla do-
bra ogółu przesuwa się lub zwal-
nia pracownika. Z tym chcemy 
jako walczyć, bo Niezależny Sa-
morządny Związek Zawodowy 
„Solidarność” na pewno nie bę-
dzie milczał. Jako przewodniczą-
cy mam obowiązek głośno o tym 
mówić i wytykać palcem. Bo 
mnie nie ograniczy, jak wielu 
pracowników, kaganiec oceny, 
groźba nagany lub innej 
„nagrody” za bycie potulnym.  
Bo mam prawo i obowiązek o 
patologiach mówić. Bo nie wy-
stępuję przeciw FIRMIE, nie wy-
stępuję przeciw SPÓŁCE. Ja 

zwracam uwagę na tych, którzy  
psują wizerunek tej Szacownej 
Firmy. Przecież dyrektorzy, kie-
rownicy, liderzy, specjaliści etc..  
są takimi samymi pracownikami 
jak JA i WY. Można by powie-
dzieć, że posiadam jedną, nieza-
przeczalną przewagę. JA zosta-
łem w sposób demokratyczny, 
obdarzony zaufaniem i wybrany 
na przewodniczącego organizacji 
w zakładzie. Oni zostali wskazani 
palcem przez  przełożonego wyż-
szego szczebla. Dlatego wiąże 
się to z problemem, wobec kogo 
mają wykazywać się lojalnością.  
Chyba nie muszę o tym przeko-
nywać. Dlatego śmiem twierdzić, 
że mamy do czynienia z pojęcie 
faworytyzmu. Bo czymże jest 
faworytyzm? Jest dawaniem oso-
bie nieuzasadnionej przewagi 
nad innymi w zamian za przysłu-
gi. Dlatego stanowiska nie są 

wówczas obsadzane z uwagi na 
kompetencje czy umiejętności, 
ale na zasadzie znajomości i 
wzajemnych korzyści. I teraz za-
pewne pojawi się w waszych 
głowach pytanie. Czy kogoś 
oskarżam, lub występuję przeciw 
komukolwiek. Odpowiem NIE, 
odpowiem nie dla tego, że cze-
gokolwiek się boję. Odpowiem 
NIE, ba aby tak twierdzić trzeba 
posiadać bardzo dobrze udoku-
mentowane przykłady. Ja tylko 
podkreślam, jak wielką pułapką i 
patologią jest faworytyzm oraz 
powiązane z tym pojęcia nepoty-
zmu i kumoterstwa. Dlatego bar-

dzo mocno zastanawiam się 
czy program poleceń, który 

ma być panaceum na 
problemy z zatrudnie-
niem, nie jest jakąś 
ukrytą formą kumoter-
stwa czy faworyzmu. 
Przecież jest to jakaś 
forma protekcji, za którą 

uzyska się korzyści mate-
rialne. Owszem, można 

stwierdzić, a co to za protekcja 
aby zatrudnić kogoś na najniższe 
stanowisko w całym łańcuchu 
pokarmowym zakładu. Co praw-
da, to prawda, ale to nie tłuma-
czy faktu, że popełnione zostały 
błędy w przeszłym okresie. Te-
raz odbija się to czkawką. Tylko 
że nikt nie przyzna się do tego i 
będzie się wybielał. Nikt nie 
chciał nas wtedy wysłuchać, że 
zmienia się trend. Że do władzy 
dojdzie bardziej prospołeczna 
część sceny politycznej. Dlatego 
mamy prawo wytykać te błędy i 
wkładać paluch w oko. A niech 
zaboli, bo musi boleć. A dla wie-
lu obserwatorów i mniej  przewi-
dujących mogę powiedzieć, że 
jeszcze co najmniej przez pięć 
najbliższych lat będzie boleć. Być 
może przez to zostanie ukarana 
arogancja wielu z tych, którzy 
myślą że nic się nie nadal nie 
zmieni. Już się zmienia. 

NIE JESTEM ANIOŁEM 

….prawda jest smutna. Niestety, 

przegrali pracownicy. Przegraliście 

WY oraz MY. Udawadnianie 

pracodawcy i walka o długoletnich 

doświadczonych pracowników …... 
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Miodownik z orzechami 
Tradycyjny polski miodownik to doskonałe ciasto, które choć ko-
jarzy nam się ze świętami, można upiec również w dzień powsze-
dni. Przepis na miodownik nie należy do najprostszych, ale jego 
wspaniały smak wart jest poświęconego czasu. Nie jestem żad-
nym specjalistą od wypiekania ciasta, ale nie ukrywam, że z tym 
radzę sobie całkiem nieźle.  

Rys. Dariusz Skorek 

POZORY MYLĄ 

Młodzik przerwał pracę,  

by poćwiczyć skłony, 

szef przechodząc, myślał:  

bije mi pokłony. 

BONUS 

Gadżecik hojną rączką ofiarowany, 

w ogólną cenę wkalkulowany. 

PRACUŚ 

Pupil przełożonych,  

byłby wart naśladowania, 

gdyby nie ta żyłka... nadskakiwania. 

Masa orzechowa: 
 

300 g orzechów włoskich 
3 łyżki miodu 
1/2 szklanki cukru 
cukier waniliowy 
100 g masła  

Ciasto: 

 
4 szkl. mąki pszennej 
3/4 szkl. cukru 
2 łyżeczki sody 
200 g margaryny 
3 jajka 
3 łyżki miodu 

1. Masa orzechowa: Orzechy włoskie posiekać na 

drobniejsze kawałki. Można w tym celu użyć 
tłuczka do mięsa lub malaksera. Wsypać na pa-
telnię, dodać miód, cukier oraz masło. Całość za-
gotować cały czas mieszając. 

2. Ciasto: Wszystkie składniki ciasta zagnieść. 

Jednolite ciasto podzielić na 3 części. Każdą z 
nich rozwałkować na blaszce o wymiarach 20x35 
cm uprzednio wyłożonej papierem do pieczenia. 
Dwie części piec ok. 20 minut każda. Na trzecią 
część ciasta wyłożyć orzechy i piec do zrumienie-
nia orzechów ok. 15-20 minut. Wszystkie 3 placki 
odstawić do ostygnięcia 

3. Krem: 2 szklanki mleka zagotowujemy razem 

z cukrem. W pozostałej szklance mleka rozrabia-
my budynie, wlewamy na wrzące mleko z cukrem 
i dokładnie mieszamy. Zdejmujemy z palnika i 
dodajemy margarynę pokrojona w kostkę i mie-
szamy do jej rozpuszczenia.  

4. Na pierwszy blat ciasta wylewamy połowę go-

rącego kremu, ostrożnie przykrywamy drugim 
blatem ciasta na który wylewamy pozostały gorą-
cy krem i przykrywamy ciastem z orzechami. Od-
stawiamy do ostygnięcia a następnie wkładamy 
do lodówki najlepiej na noc. 

Krem: 

 
3/4 l mleka 
2 budynie waniliowe 
1 szklanka cukru 
250 g margaryny  
 
 

PO NAGRODĘ ZA ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI  Z POPRZEDNIEGO NUMERU ZAPRASZAMY: JACKA ZAWADĘ Z DUR 
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Wpisz Imię i nazwisko oraz dział i razem z rozwiązaniem wrzuć 

do skrzynki przy pokoju związku do dnia 20.10.2017   

 

Rys. Dariusz Skorek 
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D nia 19.10.2017 roku obchodziliśmy 33 rocznicę 
tragicznej śmierci Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, pa-

trona NSZZ „Solidarność”. W kościele Św. Stanisława 
Kostki na warszawskim Żoliborzu, odprawiona została 
msza święta, koncelebrowana przez  ks. bp Piotra Ja-
reckiego, biskupa pomocniczego archidiecezji warszaw-
skiej.   Podczas tej uroczystości, poświęcony został 

sztandar Krajowej 
Sekcji Przemysłu 
Cukierniczego, 
Młynarskiego i Pie-
karniczego NSZZ 
„Solidarność”.  

Zaszczytu asysty 
przy sztandarze 
dostąpili Piotr Stu-
glik ze Skawy Wa-
dowice, Barbara 
Okuniewska z 
Kompanii Piwo-
warskiej oraz Da-
nuta Jusińska z 
Lotte Wedel.  

Poświęcony sztandar jest 
wyrazem wdzięczności 
za pracę i trud pracowni-
ków, oraz symbolem jed-
noczenia naszej branży 
w strukturę ponadzakła-
dową.  

 

W tym wydarzeniu wziął 
udział także poczet 
sztandarowy z naszej 
organizacji zakładowej z 
Lotte Wedel w składzie 
Jerzy Użarowski, Elżbieta 
Dębska oraz Dorota 
Łach.  

Dary ołtarza złożone z wyrobów naszych zakładów 
(słodycze, pieczywo) wręczali Dariusz Skorek z Lotte 
Wedel oraz Wiesław Kwiecień z firmy Wawel.  

W uroczystej mszy 
świętej brało udział 
wielu dostojników 
państwowych i ko-
ścielnych. W Eucha-
rystii sprawowanej 
w intencji rychłej 
kanonizacji bł. ks. 
Jerzego uczestniczy-
ła rodzina błogosła-
wionego oraz Piotr 
Duda, przewodni-
czący NSZZ Solidar-
ność wraz prezy-
dium Komisji Krajo-
wej. O swoim patro-
nie pamiętali związ-
kowcy z całej Polski. 
Dla nas jednak było 
to najpiękniejsze 
święto.  Udało się podarować Księdzu Jerzemu sztan-
dar, który jest wyrazem wdzięczności za jego poświę-
cenie oraz jest symbolem scalenia i działalności sekcji 
w obronie wartości chrześcijańskich i pracowniczych. 
Uroczystość zakończyło złożenie wieńców przy grobie 
błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki.  

Dla nas nie był to koniec uroczystości. Kontynuując to 
ważną w życiu sekcji uroczystość, w dniu 20.10.2017 
odbyło się Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji, 
które oprócz podkreślenia idei związkowych, przygoto-
wywało organizacje NSZZ „Solidarność” do zbliżających 
się wyborów związkowych. 

 Komisja Zakładowa w Lotte Wedel, wykorzystała mo-
ment WZD, aby porozmawiać o dalszych krokach które 
powinny zostać poczynione w zakładzie, szczególnie 
jeżeli chodzi o rozwój związku oraz podjęcie rozmów 
dotyczących zbiorowych interesów pracowniczych, czyli 
Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, czy też szere-
gu regulaminów  obowiązujących w naszym zakładzie. 
Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji poruszyło 
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także zagadnienia związane z dialogiem społecznym, 
który po konferencji producentów wyrobów czekolado-
wych, powinien być kontynuowany przez Radę Sekcji. 

To nie był koniec uroczystości związanych z poświece-
niem sztandaru. Dnia 22.10.2017 roku reprezentacja 
Sekcji udała się do Suchowoli. Czworo przedstawicieli 
z Lotte Wedel: Dorota Łach, Danuta Jusińska, Dariusz 
Skorek oraz Janusz  Kudelski, wzięła udział w uroczy-
stościach w miejscu urodzin i wychowywania się Bł. 
Ks. Jerzego Popiełuszki. Pierwszym miejscem które 
odwiedzili był grób rodziców księdza Jerzego. 

Następnie delegacje przeniosły się pod pomnik Ks. 
Jerzego Popiełuszki w Suchowoli, aby po krótkiej uro-
czystości i złożeniu wieńców, przejść do kościoła para-
fialnego aby uczestniczyć we Mszy Świętej zwianej z  
33 rocznicą śmierci patrona Solidarności.   

To był długi, ale jakże ważny dzień 
w życiu Sekcji oraz naszej organiza-
cji zakładowej NSZZ „Solidarność”. 
Dziękujemy wszystkim ofiarodawcą, 
oraz uczestnikom, dzięki którym  
mogliśmy przeżyć tak wspaniałe 
chwile, uczestnicząc w tym ważnym  
duchowym wydarzeniu.   

    

 

infos@solidarnosc311.pl 


