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Mikołaj z Miry, Święty Mikołaj (gr. Άγιος Νικόλαος, łac. Sanctus Nicolaus), znany również jako Mikołaj z Bari – święty katolicki i 
prawosławny. Najstarsze przekazy o nim pochodzą z VI wieku. Według średniowiecznej hagiografii żył na przełomie III i IV wieku, 
był biskupem Miry w Licji, wsławił się cudami oraz pomocą biednym i potrzebującym. Przez wieki był jednym z najbardziej czczo-
nych świętych na Zachodzie i Wschodzie. Największe jego sanktuarium znajduje się we włoskim Bari. Współcześnie baśniowa po-
stać wzorowana na świętym Mikołaju jest wykorzystywana w kulturze masowej przy okazji świąt Bożego Narodzenia.  
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NALEŻYSZ DO NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” - KORZYSTASZ Z DODATKOWYCH UDOGODNIEŃ W RAMACH PŁACONEJ SKŁADKI 

T o dopiero trzeci numer w tym kończącym się roku. Trochę mało, ale zdając się na  ilość spraw 
które absorbowały Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność”, to i tak sukces.  W większości 

przypadków były to sprawy, które z bezpośredniej perspektywy pracownika, były prawie niewi-
doczne. Jednak pośrednio miały odniesienie do funkcjonowania i działania w zakładzie. W  naj-
większym procencie dotyczyło to zmian zapisu Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, oraz nie-
których zapisów Regulaminu Pracy.  Sprawa Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy została defi-
nitywnie w tym roku zamknięta i oczekujemy na wiadomość z Państwowej Inspekcji Pracy o wpi-
saniu go w  rejestr układów. Udało się także dopiąć sprawę związaną z Roczną Premią Motywacyj-
ną (dotyczy pracowników biurowych) oraz procedurami związanymi z mobbingiem oraz molesto-
waniem, czyli patologiami środowiska pracy. Dzięki wspólnej pracy Pracodawcy i Związków Zawo-
dowych, zmieniona została procedura dotycząca kontroli stanu trzeźwości i obecności na substan-
cji psychoaktywne. Z sukcesem dla części produkcyjnej, zamknięty został rozdział dotyczący mini-
malnych wynagrodzeń w grupach stanowisk, co ma być dalej kontynuowane na początku roku 
2020 jako budowa nowej struktury wynagradzania. Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” podpi-

sała z Pracodawcą aneks przedłużający na 2020 rok wypłatę dodatku stażowego. Miłym zaskoczeniem była informacja o podjęciu 
przez Zarząd Spółki decyzji, wypłaty na starych zasadach nagród jubileuszowych za lata 2017-2018 dla osób, które w tym okresie 
nabyły prawa do jubileuszy i są nadal w zatrudnieniu. Dzięki temu, zamknie to okres łączący stare jubileusze z nowymi zasadami 
dodatków stażowych. Sprawa Regulaminu Pracy i Regulaminu Miesięcznej Premii Motywacyjnej, przesunęła się na początek 
2020 roku (wyznaczone już są terminy spotkań). Doszły do tego kwestie związane ze sferą BHP, dotyczące instrukcji  związanej z 
monotonią i monotypią na stanowiskach pracy. To będzie kolejny okres, wymagający szerokiego uczestnictwa przedstawicieli 
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w rozmowach. Jak zawsze na początku roku zostaną  rozpoczęte rozmowy dotyczące, 
średniego wzrostu wynagrodzeń w 2020 roku. Ta sprawa niewątpliwie wzbudza największe zainteresowanie wśród pracowników 
naszego zakładu. Dodatkowo Pracodawca rozpoczął na początku listopada, spotkania związane z benefitami, których kontynua-
cja przewidziana jest na początku 2020 roku. Pośród planów na nowy rok nie możemy zapomnieć o współorganizacji  wyborów 
Rady Pracowników, której jesienią 2020 roku, kończy się czteroletnia kadencja. W szerokich planach Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” na najbliższy rok, znalazły się także sprawy rekreacyjno sportowe czyli Majowy Weekend Sportowy, oraz Spartakia-
da Przemysłu Spożywczego. Nie możemy także zapomnieć o wrześniowej Pielgrzymce Ludzi Pracy na Jasną Górę.                      
Wyzwań dużo i na pewno znajdą się jeszcze niespodzianki dla członków, związane  z 40 -leciem naszej organizacji związkowej.  

   

TWOJA OCHRONA PRAWNA 

24 GODZINY – 7 DNI  

- TO PRAWNIK NA TELEFON –   SZYBKA 

KONSULTACJA I PORADA W NAGŁYM 

PRZYPADKU W KAŻDEJ SPRAWIE ŻY-

CIOWEJ I KONSUMENCKIEJ 

- PROWADZENIE SPRAW – ANALIZA 

DOKUMENTÓW, DORADZTWO, PRZY-

GOTOWANIE WNIOSKÓW, WYLICZENIE 

KOSZTÓW, EGZEKWOWANIE NALEŻ-

NOŚCI, W TYM OD ODWOŁANIA LUB 

OPÓŹNIEŃ LOTÓW 

- PRZESYŁANIE TEKSTÓW PRAWNYCH 

BIEŻĄCYCH I ARCHIWALNYCH 

- PRZYGOTOWANIE I PRZESYŁANIE 

WZORÓW PISM – PRZED PROCESO-

WYCH I UDZIELANIE INFORMACJI NA 

TEMAT SKUTKÓW PRAWNYCH PISMA 

LUB DOKUMENTU. 

- SAMOCHÓD ZASTĘPCZY – ZA DARMO 

W WYNIKU USZKODZENIA KOMUNIKA-

CYJNEGO  

RABATY I UPUSTY NA 

STACJACH LOTOS 

- ZNIŻKI PRZY TANKOWANIU KAŻ-

DEGO PALIWA NA STACJACH LO-

TOS I LOTOS PREMIUM  

- RABAT PRZY ZAKUPACH NA STA-

CJACH LOTOS (NIE NA KAŻDEJ) 

- ZNIŻKA NA MYJNIĘ STACJI LOTOS 

KLUB PZU POMOC DLA NSZZ 

„SOLIDARNOŚĆ” 

ZNIŻKA 10% NA UBEZPIECZENIA W PZU S.A.  

- PZU AUTO: AC, OC, NNW MAX 

- PZU DOM 

- PZU NNW  

ogólne, umowy indywidualne i rodzinne 

- PZU GOSPODARSTWO ROLNE  

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków, OC 

Rolnika, Mienie     ruchome, NNW Rolnika 

- PZU WOJAŻER 

OFERTA BANKU DLA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” 

 W SPRAWIE PZU I BANKU WYPEŁNIJ WNIOSEK NA 

STRONIE, UŻYWAJĄC LEGITYMACJI ZWIĄZKOWEJ: 

https://klubpzupomoc.pzu.pl/nszz-solidarnosc 

Link do banku na końcu strony 

 

DLA CZŁONKÓW ZWIĄZKU 

ROCZNA PRENUMERATA  

CYFROWEGO WYDANIA   

TYLKO 31.99 ZŁ 
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Piotr Duda po spotkaniu "S" z papiez em:  
Prosiłem o błogosławien stwo dla ludzi pracy 

4 grudnia władze Solidarności wraz z przedstawicielami Międzyna-
rodowego Centrum Badań nad Fenomenem Solidarności spotkały 
się na prywatnej audiencji z papieżem Franciszkiem.  

- Podziękowałem Ojcu Świętemu za możliwość spotkania, że mogli-
śmy się jako władze Solidarności z nim zobaczyć. Podziękowałem za 
naszego patrona, błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę, a 
także za to, że wspólnie z Uniwersytetem Jana Pawła II w Krakowie i 
arcybiskupem Markiem Jędraszewskim mogliśmy stworzyć Między-
narodowe Centrum Badań nad Fenomenem Solidarności. Prosiłem 
Ojca Świętego o błogosławieństwo dla ludzi pracy w Polsce, dla całej 
Solidarności. No i w dniu dzisiejszym dla górników i ich rodzin, bo 
dzisiaj mamy święto św. Barbary - powiedział Piotr Duda 

Później przekazałem Ojcu Świętemu kopię krzyży gdańskich. Ojciec 
Święty mi z kolei wręczył różaniec, to pokazałem, że mam już róża-
niec. To wtedy Ojciec Święty uśmiechnął się i powiedział mi, że w 
Argentynie związkowcy to chowali różańce, a nie pokazywali tak jak 
my. Podarowaliśmy także małą flagę Solidarności jako najbardziej 
rozpoznawalny symbol związku i statuetki ks. Jerzego Popiełuszki  

A bsurd goni absurd i niestety nie jest mi do śmiechu. Niespeł-
na 8 lat temu mówiono o strachu, jaki towarzyszyć będzie 

podczas zabijania ryby na wigilijny stół. Strach był związany z tym, 
że weszła w życie nowinka w postaci instrukcji prokuratora gene-
ralnego tłumaczącej, kto może zabijać karpia i dlaczego jest wyma-
gane do tej czynności udokumentowane papierkiem szkolenie. 
Żartowano sobie wówczas z tej aberracji. Kpiono że należy żyć w 
strachu, kiedy podczas przyrządzania świeżej ryby zapuka do drzwi 
policja ichtiologiczna i zapuszkuje nas jak rybkę. Niestety nic w tym 
nie jest śmiesznego, bowiem wiosną tego roku sąd skazał na trzy 
miesiące bezwzględnego więzienia człowieka, który na targowisku 
zabijał ryby, odcinając im głowy. Zdaniem sądu powinien był wcze-
śniej ogłuszyć, czyli jak mogę podejrzewać,  walnąć czymś ciężkim 
w łeb, bo chyba nie chodzi tu o inną formę eutanazji. Śmiem twier-
dzić, że właściwie każdy wędkarz powinien trafić za kraty, bo nie 
znam takiego, który zajmowałby się usypianiem ryb przed pozba-
wieniem żywota. Teraz w sądzie trwa sprawa odwoławcza. Zoba-

czymy jak się skończy, jeśli przy tym zamieszaniu z sądow-
nictwem, doczekamy się normalnego wyroku a nie dodatko-
wej szopki. Wolę jednak nie pisać, że więzienia zapełnią się 
wędkarzami, bo jeszcze się spełni ten proroczy sen. Obecnie 
pojawiła się następna ciekawostka. Strach przed policją 
klimatyczną, która pozbawi nas barszczu na wędzonce. A 
dlaczego śmiem tak twierdzić. Bo wędzenie mięsa nieod-
łącznie wiąże się z emisją dymu. I mniejsza już o historię z 
karpiem, bo chodzi o inny wyrok sądu. Pewien mieszkaniec 
Krakowa został skazany na miesiąc ograniczenia wolności za 
palenie w piecu węglem i drewnem, czym, zdaniem sądu, 
naruszył przyjętą we wrześniu przez krakowski samorząd 
uchwałę antysmogową. Nawet gdyby napalił w kominku 
drewnem, albo miałby zbudowaną w ogródku wędzarnię i 
wędził tam mięso w dymie z drewna bukowego, też został-
by ukarany.  Dlatego droga Koleżanko i Kolego, należy wy-
strzegać się także siedzenia przy ognisku przy kiełbasce.     
Bo chodzi o to że ... kiedyś przy ognisku się siedziało teraz za 
ognisko się siedzi.  I może to przesada z mojej strony, ale 
zapewne znajdą się  na tyle postępowi racjonalizatorzy, że 
idealnym dla nich by było aby człowiek w ogóle nie jadł ni-
czego, co nie jest super ekologiczne, lecz zgodne z narzuco-
nymi ogólnie dyrektywami. Piszę to wbrew tym, którzy 
chcieli by Nas (jako związek) uznać za nietolerancyjnych i 
niepostępowych, bo walczymy o polski węgiel, etc..         
Szumne słowo ekologia, segregacja śmieci, walka o klimat, 
akcje proekologiczne w zakładach, to trochę śmieszne. Tak 
naprawdę, prawie każdy zakład spożywczy (łącznie z na-
szym), wytwarza tysiące ton nieprzetwarzalnych opakowań, 
które siłą rzeczy będą musiały zasilić nasze gospodarstwa 
domowe i nasze domowe odpady, tak skrupulatnie segrego-
wane w  kolorowe pojemniki.  Ot i cała prawda.  
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Z wiązek zawodowy jest organizacją pracowników, którzy organizują się, by 
zbudować siłę mogącą spowodować poprawę warunków życia. Pracownicy, 

którzy się organizują mogą wspólnie wynegocjować wyższe płace, lepsze trakto-
wanie, czy korzystne układy zbiorowe pracy.  

Zgodnie z zapisem w Ustawie o związkach zawodowych (art. 1 ZwZawU) związek 
zawodowy określany jest jako dobrowolna i samorządna organizacja ludzi pracy, 
powołana do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych 
i socjalnych.  

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” jest największą w Polsce 
organizacją pracowników. Jako największy związek zawodowy w naszym kraju orga-
nizujemy pracowników różnych zawodów, którzy wspólnie walczą o godne warunki 
pracy i wyższe płace Działamy na terenie całej Polski dzięki temu, że jesteśmy zorga-
nizowani na zasadzie terytorialno-branżowej. NSZZ „Solidarność” ma bardzo długą 
historię - rozpoczęła się w 1980 r., kiedy robotnicy podjęli walkę o godne życie, o 
prawo do wyrażania swoich poglądów o wolność Mamy wiedzę i doświadczenie, 
które pomagają pracownikom w relacjach z pracodawcą. 

P ierwsze organizacje związkowe (znane jako kluby za-
wodowe) utworzone zostały już w XVIII wieku w Wiel-

kiej Brytanii. Początkowo miały one charakter cechów 
zrzeszających pracowników jednej specjalności i były roz-
drobnione. W połowie wieku XIX istniało w Wielkiej Bryta-
nii około 1600 takich związków. Małe związki zaczęły się 
jednoczyć z inspiracji Roberta Owena, który w 1833 roku 
utworzył Krajowy Związek Zawodowy. W 1868 roku powo-
łano ogólnokrajową centralę Krajowy Związek Zawodowy. 
W tym czasie w innych krajach powstawały podobne orga-
nizacje, w Stanach Zjednoczonych Ameryki była to Amery-
kańska Federacja Pracy, Powszechna Unia Pracujących w 
Hiszpanii, w Niemczech - Komisja Generalna Związków 
Zawodowych a we Francji - Powszechna Konfederacja Pra-
cy. Na terenie Rosji i całej Europy Wschodniej wraz z opóź-
nieniami związanymi ze słabym rozwojem przemysłu 
pierwsze związkowe organizacje powstawały dopiero na 
początku XX wieku. Od początku założenia związki współ-
pracowały z partiami robotniczymi. Liczba związków ciągle 
wzrastała; w 1914 roku związki na całym świecie liczyły 15 
milionów osób, w 1939 roku 60 milionów. Współcześnie 
szacuje się liczbę osób zrzeszonych w związkach pracowni-
czych na 300 milionów 

Z wiązki zawodowe ze względu na różnice ideologiczne można 
podzielić na te związane z komunizmem, reformistyczne 

(współpracujące z partiami socjalistycznymi czy socjaldemokra-
tycznymi), liberalne, solidarystyczne (a więc powiązane z kościoła-
mi chrześcijańskimi), anarchistyczne i żółte powiązane z partiami 
o profilu chrześcijańsko-demokratycznym. Żółtymi związkami 
nazywa się także fasadowe związki zawodowe stojące po stronie 
pracodawców, a nie pracowników. 

W  Polsce działalność związków zawodowych reguluje usta-
wa z dnia 23 maja 1991. Związek zawodowy jest osobą 

prawną i powstaje z mocy uchwały o jego założeniu, podjętej na 
zgromadzeniu założycielskim przez co najmniej 10 osób. Następ-
nie zgromadzenie uchwala statut i wybiera komitet założycielski 
liczący od 3 do 7 osób.  

Związek zawodowy podlega obowiązkowi rejestracji w Krajowym 
Rejestrze Sądowym. Związki zawodowe mają prawo uczestnicze-
nia w sporach zbiorowych i zawierania układów zbiorowych pra-
cy. Dalej idące uprawnienia posiadają związki zawodowe repre-
zentatywne w skali kraju (np. uczestniczenie w obradach Rady 
Dialogu Społecznego, opiniowanie projektów aktów prawnych) 
Na chwilę obecną są to NSZZ „Solidarność”, OPZZ i Forum. Od 1 
stycznia 2019 r. członkiem związku zawodowego może być każda 
osoba wykonująca pracę zarobkową.  

Organizacja zakładowa nr 311 NSZZ „Solidarność” powsta-

ła 15 października 1980 roku. W swoich szeregach skupiała 

pracowników zakładów E. Wedel, Syrena, Milanówek oraz 

z bazy transportowej. W fabryce ciastek w Płońsku po-

wstała oddzielna organizacja związkowa NSZZ 

„Solidarność”. Organizacja zakładowa do dnia 13 grudnia 

1981 roku liczyła 1458 członków związku. Legalną działal-

ność Solidarności przerwał Stan Wojenny. W zakładzie 

działalność związkowa była kontynuowana w strukturach 

podziemnych. Działacze Solidarności z Wedla uczestniczyli 

w kolportażu ulotek oraz prasy podziemnej. Uczestniczyli 

w wiecach i spotkaniach Solidarności Walczącej.   Organi-

zacja zakładowa nr 311 NSZZ „Solidarność” reaktywowana 

została dnia 13 kwietnia 1989 roku.  

Oficjalne logo na 40-lecie powstania NSZZ „Solidarność”  
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C oraz częściej problemy pracowników wykraczają poza 
granice państw, a decyzje w naszych sprawach zapada-

ją poza granicami Polski. Często sytuacja pracowników zale-
ży od decyzji polityków w Brukseli, czy szefa międzynarodo-
wego koncernu. Warto mieć na nich wpływ, a przynajmniej 
wiedzieć co zamierzają. 

Pracownicy organizują się w związki zawodowe na poziomie 
krajowym. Ponieważ wiele problemów pracowników wykra-
cza poza granice państw, związki zawodowe tworzą międzyna-
rodowe organizacje i współpracują ze sobą. Dzięki temu, na 
przykład pracownicy w Polsce mogą otrzymać pomoc swoich 
kolegów z innych krajów. 

Nasza organizacja zakładowa NSZZ „Solidarność” od lat współ-
pracuje ze związkami na całym świecie. Pierwszym krokiem 
było założenie struktury branżowej, która powstała w paź-
dzierniku 1998 roku. Krajowa Sekcja Przemysłu Cukierniczego, 
Młynarskiego i Piekarniczego na chwilę obecną skupia 2600 
członków NSZZ „Solidarność” z 23 organizacji NSZZ 
„Solidarność” z zakładów:                                                         
Lotte Wedel - Warszawa,                                                               
Mars Polska - Kożuszki Parcel,                                                           
Wawel - Dobczyce/Kraków,                                                                 
Balhsen - Skawina,                                                                                      
Lajkonik Snacks - Skawina,                                                                               
Grana - Skawina,                                                                                     
Mieszko - Racibórz,                                                                                  
Mondelez - Płońsk,                                                                                    
Mondelez - Jankowice,                                                                                   
Mondelez - Skarbimierz/Bielany Wrocławskie,                                     
Nielsen - Warszawa,                                                                                   
Skawa - Wadowice,                                                                                         
Barry Callebaut - Łódź,                                                                                     
Colian (dawna Solidarność) - Lublin,                                                                       
Colian Factory - Bydgoszcz,                                                                           
Dr. Oetker Dekor - Płock,                                                                                 
Frito Lay - Grodzisk Mazowiecki,                                                             
Greiner Packaging - Teresin,                                                                      
Mokate - Ustrzyki/Racibórz,                                                                        
SPC  - Warszawa,                                                                                             
Polskie Młyny - Nysa/Opole/Szymanów,                                               
Lantmannen Unibake - Poznań,                                                                      
Fabryka Cukierków Pszczółka - Lublin.                                             
Z Sekcją stowarzyszona jest także Kompania Piwowarska z 
Białegostoku i Poznania. 

Władzą wykonawczą struktury branżowej jest Rada Sekcji. Już 
sama nazwa sugeruję, że rola i działalność sekcji, skupiona jest 
na wymianie doświadczeń, porównaniu stanowisk i proble-
mów występujących w poszczególnych zakładach w sferze 
pracowniczej, socjalnej czy BHP. Siedzibą Sekcji jest miejsce 
pracy Przewodniczącego Rady, czyli Lotte Wedel w Warszawie 

Rada Sekcji to przede wszystkim wymiana poglądów oraz 
uczestnictwo w spotkaniach dotyczących sektora, poprzez 
reprezentowanie stanowiska związku i pracowników, wobec 
przedstawicieli rządu lub pracodawców. Rada Sekcji posiada 
upoważnienia do zajęcia stanowisk, składania wniosków czy 
podpisywania pełnomocnictw dotyczących branży i organiza-
cji, które są skupione w jej szeregach.  Krajowa Sekcja Przemy-

słu Cukierniczego, Młynarskiego i Piekarniczego jest jedną z 
dziewięciu innych sekcji, które tworzą Krajowy Sekretariat Prze-
mysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność”. Przewodniczący Rady 
Sekcji jest z klucza członkiem władzy wykonawczej, czyli Rady 
Sekretariatu Poprzez obecność w Krajowej Sekcji Przemysłu Cu-
kierniczego, Młynarskiego i Piekarniczego, jesteśmy członkami 
(afiliantami) międzynarodowych organizacji związkowych, które 
reprezentują miliony pracowników z całego świata. W naszej 
strukturze branżowej są to: 

EFFAT – Europejska Federacja Związków Zawodowych Przemy-
słu Spożywczego, Rolnictwa i Turystyki. 

IUF – Światowa Organizacja Związków Zawodowych 

Afiliacja – to nawiązanie trwałej współpracy pomiędzy związka-
mi zawodowymi. Współpraca obejmuje realizację celów o po-
dobnym bądź identycznym charakterze, przy zachowaniu samo-
dzielności i niezależności organizacyjno-programowej. Afiliowa-
ne organizacje zobowiązują się do prowadzenia wspólnych dzia-
łań w postaci konsultowania ważnych kwestii publicznych, forso-
wania określonych projektów aktów prawnych, itp. 

W  dniach 30 wrzesień – 2 październik w Majerczykówce, 
gmina Poronin, odbyło się sprawozdawczo – wyborcze 

Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Przemysłu Cukierni-
czego, Młynarskiego i Piekarniczego.  

Przed otwarciem WZD spotkała się Rada Sekcji, która przegłoso-
wała zmiany w składzie Prezydium.                                               
Zastępcami Przewodniczącego wybrani zostali:                                                
– Artur Krasiński z Mars Polska,                                                          
– Sławomir Niemirski z Barry Callebaut, który dodatkowo pełnić 
będzie funkcję Skarbnika.                                                                      
Z funkcji Zastępcy Przewodniczącego zrezygnował Grzegorz Szu-
mer, a z funkcji Członka Prezydium Jacek Rosół.                            

Podczas WZD podjęto uchwałę o przyjęciu do Krajowej Sekcji 
Przemysłu Cukierniczego, Młynarskiego i Piekarniczego, organi-
zację zakładową NSZZ „Solidarność” z Fabryki Cukierków 
„Pszczółka”. Wobec wniosku zgłoszonego przez przedstawicieli 
Pszczółki, WZD podczas wyborów uzupełniających przyjęło na 
członka Rady Sekcji kolegę Pawła Wójcika jako przedstawiciela 
F.C. „Pszczółka”. Jest to pierwsza organizacja w Sekcji,  której 
właścicielem jest Skarb Państwa.  

W  dalszej części obrad sprawozdanie z działalności przedstawili 
poszczególni członkowie prezydium Rady Sekcji, omawiając do-
tychczasowe działania oraz plany na najbliższy okres. WZD Sekcji 
omówiło bieżące problemy związane z działalnością w poszcze-
gólnych zakładach pracy. Skupiło się także na wniosku Rady Sek-
cji dotyczącym powrotu w przedsiębiorstwach dodatku stażowe-
go. Przewodniczący Rady Dariusz Skorek przybliżył zebranym 
ostatnie decyzje Rady oraz dalsze działania związane z  podpisa-
niem porozumienia ze stowarzyszeniami pracodawców naszego 
sektora. 

WZD Sekcji gościło Emilię Janicką – koordynatora IUF, która w 
prezentacji przedstawiła swoją rolę i oczekiwania IUF wobec 
działań i zamierzeń Sekcji. 

Obecny był także Piotr Wideryński z CDO 24, który przybliżył 
działania swojej firmy na rzecz Sekcji oraz poszczególnych orga-
nizacji, które mają podpisane porozumienia z CDO24. Przedsta-
wił informacje dotyczące firmy Dr Oetker Dekor, firmy Mokate i 
Komisji Koordynacyjnej w grupie Mondelez. 
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Z akładowe układy zbiorowe pracy są jedną z najważniej-

szych instytucji zbiorowego prawa pracy.  

Geneza układów zbiorowych pracy wiąże się powstaniem i rozwo-

jem ruchu zawodowego w XIX w. Zbiorowe wystąpienia pracow-

ników przeciwko pracodawcy kończyły się najczęściej porozumie-

niem utrwalającym zdobycze pracowników. Początkowo zwykle 

chodziło o podwyżki płac, stąd nazwa tych porozumień –układy 

taryfowe lub cennikowe. Takie układy nie miały żadnych podstaw 

prawnych. Można było zatem je określać mianem gentlemen’s 

agreement. Dopiero stopniowo stały się one legalne, co wymagał 

legalizacji związków zawodowych oraz stworzenia podstawy 

prawnej ich zawierania. Układami zbiorowymi pracy w dzisiej-

szym znaczeniu stały się te porozumienia po rozszerzeniu ich tre-

ści także na inne warunki pracy (pozapłacowe).  

W Polsce pierwszym aktem prawnym, w którym znalazła się regu-

lacja dotycząca. układów był kodeks zobowiązań. Najważniejszym 

jednak unormowaniem była ustawa z dnia 14 kwietnia 1937 r. o 

układach zbiorowych pracy, która formalnie obowiązywała do 

czasu wejścia w życie kodeksu pracy. Praktyczne znaczenie ukła-

dów zbiorowych pracy po II wojnie światowej było niewielkie. W 

kodeksie pracy układy stały się przedmiotem regulacji w dziale 

jedenastym. Dopiero nowelizacja Kodeksu Pracy w 1994 r. wpro-

wadziła konkretne zmiany dotyczące spostrzegania układów jako 

źródła prawa pracy. 

Dla występowania w charakterze strony lub uczestnika układu 

zbiorowego pracy konieczne jest posiadanie zdolności układowej. 

W przypadku układów zakładowych zdolność układową posiadają 

pracodawcy i zakładowe organizacje związkowe, w przypadku 

układów ponadzakładowych –związki zawodowe i organizacje 

pracodawców. Zdolność układowa przysługuje także federacjom i 

konfederacjom związków zawodowych i odpowiednio federacjom 

i konfederacjom organizacji pracodawców (definicja w art. 238. 

Jak się jednak okazuje, nie odnosi się to do wszystkich federacji i 

konfederacji. Zdolność do zawarcia układu ponadzakładowego 

została bowiem zasadniczo ograniczona do związków zawodo-

wych i organizacji pracodawców bezpośrednio reprezentujących 

pracowników i pracodawców. Można zatem przyjąć, że w myśl 

kodeksu pracy pełną zdolność do zawarcia układu ponadzakłado-

wego ma jedynie ogólnokrajowy związek zawodowy.  

Inicjatywa zawarcia układu w przypadku układu zakładowego 

przysługuje pracodawcy i każdej zakładowej organizacji związko-

wej . Rokowania prowadzone są w dobrej wierze i z poszanowa-

niem słusznych interesów drugiej strony. Należy zatem: uwzględ-

niać postulaty organizacji związkowych uzasadnionych sytuacją 

ekonomiczna pracodawców, oraz powstrzymywać się od wysuwa-

nia postulatów w sposób oczywiście przekraczający możliwości 

finansowe pracodawców. Dodatkowo należy pamiętać aby szano-

wać interesy pracowników nieobjętych układem. Układ zbio-

rowy pracy zawiera się w formie pisemnej na czas nieokreślo-

ny albo określony. Układ powinien zawierać zakres obowią-

zywania oraz informacje o siedzibie stron układu. Zakładowy 

Układ Zbiorowy Pracy podlega wpisowi do rejestracji przez 

właściwego okręgowego inspektora pracy.  

P ostanowienia układu, które są korzystniejsze dla pra-

cowników zastępują (z dniem wejścia w życie układu) 

te, które wynikające z dotychczasowych przepisów prawa 

pracy. Postanowienia zawieranego układu zbiorowego nie 

mogą być mniej korzystne dla pracowników niż przepisy Ko-

deksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonaw-

czych. Oznacza to ze układy zbiorowe mają skutek norma-

tywny, tzn. generalną moc obowiązującą, taką jak ustawy i 

rozporządzenia. Mają zastosowanie do wszystkich stosunków 

pracy w obrębie zakresu ich obowiązywania. Oznacza to, że 

dany przepis nie może zostać zmieniony przez uregulowanie 

normatywne niższej rangi w taki sposób, że będzie ono mniej 

korzystne dla zatrudnionych. W układach zbiorowych zawar-

te mogą być specjalne regulacje dla różnych grup zawodo-

wych, takie jak przepisy ochronne w przypadku wypowie-

dzeń. Układy zbiorowe regulują ponadto dodatki za pracę 

zmianową, pracę w święta, w godzinach nadliczbowych lub 

dodatkową pracę. Mogą w nich się znaleźć także niektóre 

prawa pracowników dotyczące czasu wolnego, wypłaty do-

datków i premii, lub innych kosztów. 

W  październiku zostaliście poinformowani o zawarciu 

nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla 

Lotte Wedel. Stary układ został wypowiedziany przez praco-

dawcę, co oznacza, że technicznie będziecie mieć aneksowa-

ne umowy o pracę dostosowane do podpisanego przez Za-

rząd Lotte Wedel i Komisję Zakładową nr 311 NSZZ 

„Solidarność” nowego układu, który wejdzie w życie od mo-

mentu zarejestrowania przez PIP. Piszę technicznie, bo żadne 

warunki zatrudnienia oraz płacy nie zostaną zmienione, nato-

miast zgodnie z zapisami ustawy kodeks pracy, w momencie 

podpisania nowego układu, dokumenty pracownicze, które  

podlegają zapisom starego układu, muszą być wypowiedzia-

ne i zawarte od nowa. Będzie się to odbywać na zasadach 

porozumienia, ale dopuszczalna jest także forma wypowie-

dzenia dotychczasowych warunków umowy o prace.  Praco-

dawca i NSZZ „Solidarność” zawarły porozumienie dotyczące 

zapisów, których znaczenie w jakiejkolwiek części dotyczą 

wszystkich zatrudnionych i nie zostały umieszczone w ZUZP, 

przenieść do Regulaminu Pracy, który będzie następnym do-

kumentem podlegającym uzgodnieniu. W razie jakichkolwiek 

niejasności, prosimy o zgłaszanie się do działu HR oraz do 

przedstawicieli Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”.   
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P o raz 37, na ogólnopolskiej pielgrzymce zgromadzili się 

Ludzie Pracy. Przybyło ok. 20 tys. osób, wśród nich przed-

stawiciele rządu RP na czele z premierem Mateuszem Mora-

wieckim, Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” z przewodniczą-

cym Piotrem Dudą oraz rodzina bł. ks. Jerzego Popiełuszki, ka-

pelana Solidarności, inicjatora wspólnej modlitwy. 

O d kilku lat pracownicy z dwóch zaprzyjaźnionych firm 

(Lotte Wedel oraz Mars) wspólnie uczestniczą w tym wy-

darzeniu. W tym roku wyjazd na pielgrzymkę odbył się dzień 

wcześniej, aby umożliwić naszym pracownikom zwiedzanie Sank-

tuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze.  Noclegi 

oraz wieczorne integracje związkowców z obydwu zakładów,  

przewidziane były w ośrodku wypoczynkowym „Dresso” w Sule-

jowie. W pielgrzymce uczestniczyło 16 przedstawicieli naszego 

zakładu i 24 pracowników z Marsa.  

Podczas mszy na błoniach jasnogórskich metropolita przemyski 

abp Szal, apelował w kazaniu o właściwą hierarchię wartości. 

Przypominał, że to ludzie Solidarności upominali się nie tylko o 

miejsca pracy i zarobki, ale także o godność pracowników, wolne 

niedziele i wartości chrześcijańskie.  

– Słowo „solidarność” to dla ks. Jerzego jedność i wspólnota mi-

łości chrześcijan. To wołanie wielkim głosem o poszanowanie 

ludzkiej godności, to jednocześnie dostrzeganie drugiego czło-

wieka i jego problemów, to braterska troska o wszystkich, którzy 

są szykanowani i dyskryminowani – przypominał abp Szal. 

Zauważył, że ludzie pracy w naszej Ojczyźnie wiele razy dążyli do 

powrotu ku prawdziwym wartościom.  

– Patrzymy okiem wiary na wizerunek Matki Bożej, Matki Soli-

darności Robotników, na którym obok postaci Maryi i Jezusa są 

umieszczone znamienne daty ukazujące tragiczne wydarzenia, 

ale wydarzenia świadczące o tym, że Ludzie Pracy pamiętali i 

pamiętają nie tylko o tym, aby były godziwe zarobki, aby praca 

była poszanowana, ale także pamiętają o właściwej hierarchii 

wartości, stąd też jak dobrze wiemy upominali się o Mszę św. 

przez radio, czy też w ostatnich latach walczyli o to, aby nie-

dziela była dla rodziny, dla Ojczyzny, dla dobra pracowników – 

mówił kaznodzieja. 

Zauważył, że na Jasnej Górze „słyszymy pokorne, ale stanow-

cze przypomnienie Matki Bożej: cokolwiek Syn Mój wam po-

wie, to czyńcie”.  

– To niezwykła zachęta do tego, abyśmy także tutaj, podczas 

Pielgrzymki Ludzi Pracy odkrywali w sobie właściwą hierarchię 

wartości, to zachęta do tego, abyśmy podejmowali swoisty 

rachunek sumienia i skorzystali z zaproszenia Pana Boga, który 

czeka na nas, abyśmy ciągle na nowo odkrywali przykazanie 

zapisane w Dekalogu: nie będziesz miał bogów cudzych przede 

Mną – mówił metropolita przemyski. 

– Prawda, wolność i sprawiedliwość, to pierwszoplanowe i 

sztandarowe wartości, które ks. Jerzy Popiełuszko podejmował 

w swoim działaniu. ‘Solidarność’ jako Zawiązek Zawodowy, to 

wielka szansa dla naszej Ojczyzny – podkreślał abp Szal.  

Dziękował ludziom ‘Solidarności’ za troskę o ludzi pracujących, 

także o sprawy duchowe, o to, aby w nas wszystkich uformo-

wana była właściwa hierarchia wartości.  

- „Solidarność to jedność serc – mówił ks. Jerzy Popiełuszko – 

jedność umysłów, i rąk, zakorzenione w ideałach, które są zdol-

ne przemieniać świat na lepsze. Oby ta przemiana była naszym 

udziałem” – dodawał arcybiskup. 

Abp Józef Kupny, krajowy duszpasterz Ludzi Pracy podkreślał, 

że dziś w obszarze troski o sprawy pracownicze najbardziej 

potrzeba jest nam cierpliwość i roztropność.  

– My dzisiaj nie tyle zmagamy się z problemem bezrobocia, bo 

praca jest, ale chodziłoby by ta praca była dobrze wynagradza-

na, by była bezpieczna, by ta praca nas rozwijała, nie dehuma-

nizowała – mówił metropolita wrocławski.  

W pielgrzymce uczestniczył premier RP Mateusz Morawiecki, 

który przed rozpoczęciem Mszy św. za ks. Jerzym podkreślał, 

że „człowiek nawet ciężko pracujący, bez Boga, bez modlitwy, 

bez ideałów będzie jak ptak z jednym skrzydłem drepczący po 

ziemi”.  

– Polacy zawsze szukali solidarności, poszukiwali ideałów, one 

oświetlały nam drogę naszych wysiłków, wysiłków najpierw ku 

wielkiej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, potem wysiłków 

zmierzających do odzyskania niepodległości, a dziś znowu w 

nowym świecie, w nowych okolicznościach, wysiłków, które 

mają obudzić naród do wielkości – zauważył. 

Premier dodał, że „wysiłki muszą zostać uwieńczone powodze-

niem, ale stanie się tak tylko wtedy, gdy ludzie pracy, ludzie 

solidarności będą ręka w rękę ze wszystkimi ludźmi dobrej 

woli, starali się rozpoznać ścieżki ku przyszłości”.  
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– Wiara, wolność, solidarność – są ze sobą nierozłącznie w pol-

skich dziejach i w polskiej duszy splecione – zaznaczał Mateusz 

Morawiecki. 

Życzył wszystkim Rodakom „byśmy szanowali tę arcypolską 

wartość jaką jest praca i solidarność, byśmy nie byli mali, by-

śmy nie byli jak ten ptak drepczący po ziemi z jednym skrzy-

dłem, byśmy byli jak wielki, biały orzeł, który na dwóch skrzy-

dłach wznosi się ku lepszej przyszłości, ku wielkiej Rzeczypo-

spolitej”. 

Prezydent Andrzej Duda w specjalnym liście do uczestników 

pielgrzymki przypomniał, że w tym roku obchodzimy 30-lecie 

wielkiego plebiscytu, jakim były pierwsze częściowo wolne wy-

bory parlamentarne w roku 1989. 

„Dokładnie dziesięć lat po wspomnianych tu przemówieniach 

Papieża Polaka pękła tama, która powstrzymywała narastają-

ce, ogromne pragnienie wolności. To wtedy, niedługo po wyj-

ściu z podziemia, NSZZ „Solidarność” z nową siłą zaangażowała 

się w dzieło odrodzenia Polski wolnej, niepodległej i sprawiedli-

wej. Polacy zaczęli kruszyć okowy systemu kłamstwa, wyzysku i 

przemocy, zaczęli burzyć przecinającą Europę żelazną kurtynę. 

Trudno nie dostrzec w tym szczególnego symbolu – a jednocze-

śnie ponadczasowej inspiracji, zawsze aktualnego wskazania, 

aby nie poddawać się zwątpieniu, aby nie upadać na duchu 

nawet wobec największych trudności, aby w porę wykorzysty-

wać historyczne szanse, aby zawsze polegać na twórczej mocy 

polskości, na naszej ponadtysiącletniej kulturze i systemie war-

tości” – napisał Prezydent RP. 

Głos zabrał również Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajo-

wej NSZZ „Solidarność”, który podkreślił, że „pełni wiary przy-

bywamy na Jasną Górę, każdy w swojej intencji, aby podzięko-

wać Jasnogórskiej Pani za opiekę ludzi pracy”.  

– To wyjątkowa pielgrzymka, ponieważ jesteśmy tutaj wszyscy, 

jako ludzie pracy, nie dzieląc się na poszczególne grupy zawo-

dowe, jesteśmy tutaj jako solidarność ta międzyludzka, ale tak-

że jako Niezależny Samorządny Związek ‘Solidarność’. To dla 

nas bardzo ważne, dla ludzi ‘Solidarności’, że możemy w tym 

ważnym miejscu dla nas, dla Polaków, być wszyscy razem – 

powiedział. Piotr Duda przypomniał, że w ubiegłym roku w 

Częstochowie odbył się Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ 

„Solidarność”, podczas którego podpisano Uchwałę Programo-

wą. Jak podkreślał wśród wielu postulatów, które udało się w 

ostatnich latach, w trudnych negocjacjach z rządem osiągnąć 

dla dobra ludzi pracy są m.in. klauzule społeczne w prawie za-

mówień publicznych, powrót do wieku emerytalnego sprzed 

reformy, wolne niedziele, a także zmiana ustawy o minimalnym 

wynagrodzeniu. 

– To jest wynagrodzenie za pracę, a nie jałmużna i rozdawnic-

two, bo praca nie może być nigdy i nigdzie traktowana jak to-

war, bo człowiek dla człowieka nie może być towarem, musi być 

podmiotem. To słowa naszego duchowego ojca św. Jana Pawła 

II, i to jest nasz testament, który musimy realizować- mówił 

przewodniczący. 

Pielgrzymka Ludzi Pracy była także okazją do modlitwy o kano-

nizację ks. Jerzego. Zanoszono ją przy relikwiach, cząstce serca, 

błogosławionego męczennika. Z relikwiarzem przyjechał, jak co 

roku na pielgrzymkę, Bogdan Biś, zastępca przewodniczącego 

Komisji Krajowej ‘Solidarność’.  

– Od momentu, kiedy otrzymaliśmy w darze od Kurii Białostoc-

kiej fragment serca, kiedy Ojciec Święty Franciszek uczynił bł. ks. 

Jerzego patronem ‘Solidarności’, na każdą pielgrzymkę wozimy 

ten szczególny relikwiarz – podkreślił. 

Jego zdaniem związki zawodowe mają sens zwłaszcza w dobie 

globalizacji. 

– Korporacje międzynarodowe w świecie stają się potęgą. Pra-

cownik musi być traktowany podmiotowo, a nie przedmiotowo, 

a niestety wiele firm tak tego widzi. Żaden rozsądnie myślący 

związkowiec nie zrobi niczego, co zaszkodziłoby jego firmie. To 

jest logiczne, że jeżeli zniszczy własną firmę, to nie będzie miejsc 

pracy również dla niego – dodał wiceprzewodniczący. 

 

Jasnogórskie spotkanie Ludzi Pracy rozpoczęło również przygo-

towania do obchodzonej w przyszłym roku 40. rocznicy powsta-

nia „Solidarności”. 

Pielgrzymka Ludzi Pracy odbywa się każdego roku, w trzecią 

sobotę i niedzielę września. Po raz pierwszy zorganizowana 

została w 1983 r. przez bł. ks. Jerzego Popiełuszkę dla robotni-

ków Huty „Warszawa”. Rok później, uczestnicy pielgrzymki 

przybyli z wielu rejonów Polski i modlili się w uroczystej Mszy. 

św. o dobrą i godną pracę oraz o właściwe traktowanie pracow-

ników.  

Od kilku lat przedstawiciele naszego zakładu jako jedna z orga-

nizacji tworzących Krajową Sekcję Przemysłu Cukierniczego, 

Młynarskiego i Piekarniczego, uczestniczy w tym wydarzeniu. 

Drugi raz z rzędu organizacje zakładowe w Mars Polska I Lotte 

Wedel wspólnie organizują wyjazd na pielgrzymkę, która na 

stałe została zapisana w kalendarzu, jako obowiązek spoczywa-

jący na działaczach,  aby  członkom związku umożliwić uczest-

nictwo w tym duchowym spotkaniu.  

Nie inaczej będzie w 2020 roku i już teraz zapraszamy i apeluje-

my o wpisanie w kalendarz daty 18 - 20 września, jako czasu 

uczestnictwa w XXXVIII Pielgrzymce Ludzi Pracy, która ma być  

uhonorowaniem i podsumowaniem 40 - lecia powstania Nieza-

leżnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. 
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Po nagrodę zapraszamy Annę G. z działu tortów (zostanie powiadomiona osobiście) 


