BIULET YN
S E K R E TA R I AT U P R Z E M Y S Ł U
SPOŻYWCZEGO
Sierpień 2019
Drodzy Czytelnicy,
To już rok odkąd w naszym Biuletynie dzielimy się z Wami informacjami branżowymi - i nie tylko - z
Sekretariatu Przemysłu Spożywczego. Z tej okazji chcielibyśmy zaprezentować nową, udoskonaloną
szatę graficzną. Zapraszamy do lektury. Dziękujemy za dotychczasowe opinie i uwagi. Prosimy, piszcie
o inicjatywach i wydarzeniach z waszych sekcji i organizacji zakładów

WYDARZYŁO SIĘ W SIERPNIU
STOWARZYSZENIE „RAZEM DLA SPORTU NSZZ SOLIDARNOŚĆ
Dnia 5 sierpnia 2019 roku otrzymaliśmy
informację z Sądu Rejonowego Gdańsk Północ
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego o wpisaniu z dniem 16 lipca 2019 r.
Stowarzyszenia „Razem dla Sportu NSZZ
Solidarność” do Krajowego Rejestru Sądowego.
Stowarzyszenie
powołane
zostało
przez
członków naszego Sekretariatu.
Czytaj więcej na:
http://solidarnosc-spozywcow.pl/stowarzyszenierazem-dla-sportu-nszz-solidarnosc/

POROZUMIENIE W ZAKŁADZIE ZPOW ARGOS NOVA

W dniu 6 sierpnia zawarto porozumienie kończące spór
zbiorowy w zakładzie ZPOW Agros-Nova Sp. z o.o. Sp.k.
Uzgodnione warunki są satysfakcjonujące zarówno dla naszej –
związkowej strony, jak i pracodawcy.
Czytaj więcej na:
http://solidarnosc-spozywcow.pl/porozumienie-w-zakladziezpow-agros-nova/

Zobacz koniecznie : http://solidarnosc-spozywcow.pl/ , https://www.tysol.pl/ http://www.solidarnosc.gda.pl/magazyn/

POSIEDZENIE RADY KRAJOWEJ SEKCJI PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO NSZZ
„SOLIDARNOŚĆ”
W dniu 26 sierpnia 2019r. w Jastrzębiej Górze
odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Sekcji
Przemysłu Cukrowniczego NSZZ „Solidarność”.
Podczas spotkania omówiono sytuację
pracowników w poszczególnych koncernach
cukrowniczych.
Czytaj więcej na:
http://solidarnosc-spozywcow.pl/posiedzenierady-krajowej-sekcji-przemyslu-cukrowniczegonszz-solidarnosc/

ZACIEŚNIANIE WSPÓŁPRACY ZE ŚWIATOWĄ FEDERACJĄ ZWIĄZKOWĄ
W dniu 28 sierpnia 2019 r. w Gdańsku odbyło się
spotkanie asystenta Sekretarza Generalnego
Światowej Federacji Związkowej IUF Jamesa
Ritchie
ze
Zbigniewem
Sikorskim,
przewodniczącym
Sekretariatu
Przemysłu
Spożywczego NSZZ Solidarność. W spotkaniu
wzięła
udział
również
Emilia
Janicka
koordynator TNC dla Polski.

Czytaj więcej na:
http://solidarnosc-spozywcow.pl/zaciesnianiewspolpracy-ze-swiatowa-federacja-zwiazkowa-

POSIEDZENIE KOMISJI KRAJOWEJ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

W dniach 29-30 sierpnia 2019r. w Gdańsku odbyło się
posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Rozmowy
koncentrowały się wokół tematu przyszłorocznego budżetu.
Czytaj więcej na:
http://solidarnosc-spozywcow.pl/posiedzenie-komisji-krajowejnszz-solidarnosc/

Zobacz koniecznie : http://solidarnosc-spozywcow.pl/ , https://www.tysol.pl/ http://www.solidarnosc.gda.pl/magazyn/

XXXIX ROCZNICA PODPISANIA POROZUMIEŃ SIERPNIOWYCH

W dniu 31 sierpnia 2019r. w Gdańsku odbyły się
uroczystości główne z okazji 39 rocznicy strajków
i podpisania Porozumień Sierpniowych
Czytaj więcej na:
http://solidarnosc-spozywcow.pl/obchody-xxxixrocznicy-podpisania-porozumien-sierpniowych/

Z CYKLU SAMI O SOBIE
HIERONIM STACHEL—HISTORIA DETERMINACJI W WALCE O GODNOŚĆ
PRACOWNIKA I ZWIĄZKOWCA.
Nazywam się Hieronim Stachel i przez wiele lat byłem
przewodniczącym organizacji zakładowej NSZZ
„Solidarność” przy Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej
„Cuiavia” w Inowrocławiu. Jako pracownik zakładu
wykonywałem pracę brygadzisty - elektryka. Swoją
pracę, wykonywałem dobrze, byłem cenionym
pracownikiem. Jako związkowiec starałem się dbać o
interesy pracownicze, ale i o kondycję zakładu, w
którym wszyscy pracowaliśmy. Można powiedzieć, że
życie biegło swoim utartym trybem, nie brakowało
sytuacji trudnych, konfliktowych, ale udawało nam się
je rozwiązywać. Sytuacja uległa zmianie w roku 2009.
Wtedy zarząd OSM „Cuiavia”, a szczególnie
wiceprezes zarządu Jarosław Marciniak, postanowił
„zrobić porządek” z „Solidarnością” działającą w Cuiavii. Trudno podać powody, które wpłynęły na zajęcie
takiego stanowiska. Być może były nimi wywalczone przez „Solidarność” podwyżki dla pracowników, a do tej
kwestii Marciniak podchodził bardzo ambicjonalnie, a być może uznano, że model zakładu z mocną
reprezentacją pracowników nie odpowiada wizji zarządu, który chce decydować o wszystkich sprawach we
własnym gronie z wiodącą rolą Marciniaka, który w tzw. międzyczasie został prezesem „Cuiavii”.
Działania przeciwko nam rozpoczęto od korupcyjnej propozycji. Zaproponowano mi objęcie stanowiska
energetyka co wiązało się ze znaczącym wzrostem wynagrodzenia. Oczywiście w zamian oczekiwano, że stanę
się bardziej „wyrozumiały” dla polityki narzuconej w zakładzie przez Marciniaka. Awansu nie przyjąłem, a moje
poglądy i innych członków zakładowej „Solidarności”, które nadal wyrażaliśmy w sposób otwarty, nie uległy
zmianie.

Zobacz koniecznie : http://solidarnosc-spozywcow.pl/ , https://www.tysol.pl/ http://www.solidarnosc.gda.pl/magazyn/

Żółty Związek, wypowiedzenia zmieniające jako metoda walki z Solidarnością
Odpowiedzią było utworzenie w zakładzie żółtego związku. W połowie 2010 r. powstała organizacja zakładowa
OPZZ, w której zastępcą przewodniczącego został brat prezesa. W tamtym momencie nasz zakład zatrudniał
178 pracowników z czego członkami „Solidarności” było 148 osób. Nastąpił okres zastraszania członków
„Solidarności”, rozmaitych szykan, sugerowano m. in. możliwość zwolnień z pracy lub przeniesienia na
stanowiska gorzej płatne lub wiążące się z gorszymi warunkami pracy. Receptą na uniknięcia tej groźby była
rezygnacja z członkostwa w „Solidarności” i zapisanie się do OPZZ. Jak to w życiu, część osób wolała dla tzw.
„świętego spokoju” zrezygnować z „Solidarności” i zapisać się do związku Marciniaka. Jednak znaczna
większość załogi została w „Solidarności”. Zatem kolejnym posunięciem zarządu była próba zwolnienia mnie z
pracy. Prezes Marciniak i jego ludzie wiedzieli, że dopóki ja będę w zakładzie to członkowie związku nie
zrezygnują ze swych starań. W końcu miałem już cztery lata doświadczenia jako przewodniczący związku.
Odbyłem również kilkanaście szkoleń, zaczynając od prawa związkowego w Polsce a kończąc na zagadnieniach
psychologicznych. Umiejętności, które zdobyłem dzięki szkoleniom bardzo pomogły mi w trudnym okresie. W
lutym 2011 r. jako Komisja Zakładowa, dostaliśmy od Zarządu OSM Cuiavia listę 10 pracowników z zapytaniem
czy są w związku NSZZ „Solidarność”. Ponieważ pracodawca, do czego obligują go przepisy, nie podał
przyczyny, dlaczego dąży do posiadania takich informacji, nie dostał od nas odpowiedzi. Po miesiącu, w marcu
2011 r., otrzymaliśmy następną listę pracowników, na której znajdowało się również moje nazwisko. Na piśmie
wskazane było, że informacja ta jest niezbędna w związku z zamiarem wypowiedzenia warunków pracy i płacy.
Wiedzieliśmy w komisji zakładowej, że wypowiedzenia są bezpodstawne. Dzięki pomocy zarządu regionu
bydgoskiej „Solidarności” nie daliśmy się bezprawnie zwolnić z pracy. W lipcu 2011 r. pod pozorem likwidacji
mojego stanowiska pracy brygadzista warsztatu elektrycznego - elektryk otrzymałem pierwotnie
oddelegowanie na inne stanowisko pracy – maszynisty chłodniczego. Ponieważ owa „likwidacja” była fikcją (w
rzeczywistości etat obsadzono pracownikiem zewnętrznym), oddelegowania nie przyjąłem, w związku
pracodawca miał wreszcie powód, aby wręczyć mi wypowiedzenia z art. 52 kp. Taka sytuacja dotknęła nie
tylko mnie, ale i innych członków zakładowej komisji „Solidarności”.

W jedności siła— wsparcie NSZZ Solidarność
W naszej obronie stanęła Sekcja Mleczarska NSZZ „Solidarność” i związkowcy z bydgoskiej „Solidarności”. Pod
kierownictwem Zbyszka Sikorskiego i Leszka Walczaka w Inowrocławiu stawiło się ponad 600 członków
naszego związku, którzy zorganizowali pikietę w naszej obronie. Dodatkowo Zbyszek przez następne 2 lata
dzwonił do mnie codziennie i podtrzymywał na duchu. Również dużą pomoc otrzymaliśmy od zarządu regionu
bydgoskiego. Dzięki tej pomocy rozpoczęliśmy walkę sądową o przywrócenie do pracy. Pierwsze orzeczenie
sądu rejonowego było korzystne dla zwolnionych pracowników, ale musieliśmy jeszcze czekać na rozpatrzenie
przez sąd okręgowy w Bydgoszczy odwołania pracodawcy. To był bardzo trudny czas, każdy z nas miał rodziny,
więc naturalną była obawa o możliwość utrzymania najbliższych. Część osób widząc jak powolna jest
procedura sądowa, rezygnowała i znajdowała stałe zajęcia w innych zakładach. Ostatecznie w maju 2012 roku
otrzymałem orzeczenie o przywróceniu mnie do pracy w „Cuiavii”, ale na stanowisko maszynisty chłodniczego.
Tu warto podkreślić, że takie stanowisko w zakładzie mleczarskim wiąże się z dużą odpowiedzialnością.
Pracownik odpowiada za zabezpieczenie i składowanie różnego rodzaju asortymentu, często o dużej wartości.
Dlatego też szkolenie takich pracowników odbywa się przez kilka miesięcy. Ja na przeszkolenie na nowym
stanowisku otrzymałem 30 dni. Od współpracowników otrzymywałem informację abym uważał, ponieważ
Marciniak chce doprowadzić do sytuacji, że będę odpowiadał za zniszczenie towarów składowanych w chłodni.
To się jednak nie udało. Pomimo krótszego okresu szkolenia, nastawiania kadry kierowniczej przeciwko mnie,
udało mi się opanować umiejętności niezbędne na nowym stanowisku pracy.
Zobacz koniecznie : http://solidarnosc-spozywcow.pl/ , https://www.tysol.pl/ http://www.solidarnosc.gda.pl/magazyn/

Niekończące się sprawy sądowe
W styczniu 2013r. pod pozorem tego, że się nie wyszkoliłem, aby mnie upodlić i zmusić abym sam się zwolnił
dostałem kolejne wypowiedzenie zmieniające stanowisko pracy. Tym razem pracodawca chciał mnie przenieść
na stanowisko osoby sprzątającej plac zakładowy (konserwator terenów płaskich). Sprawa również trafiła do
Sądu Rejonowego w Inowrocławiu. W grudniu 2013 r. sąd orzekł, że wypowiedzenie zmieniające było
niezgodne z prawem, w związku z tym już po raz drugi zostałem przywrócony na stanowisko maszynisty
chłodniczego. Pracodawca odwołał się od wyroku i na skutek, w mojej ocenie wręczenia łapówek sędziom w
sądzie okręgowym w Bydgoszczy, w czerwcu 2014 r. dopiął swego. Ku mojemu olbrzymiemu rozczarowaniu i
goryczy wyrok został zmieniony. Sąd uznał, że uczynienie ze mnie sprzątacza było zasadne. Sąd nawet nie wziął
pod uwagę, że jako przewodniczący komisji zakładowej związku zawodowego jestem pod szczególną ochroną,
a wszystkie wypowiedzenia zostały wręczone mi bez zgody Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”.
Nie poddałem się i nadal walczyłem o sprawiedliwość. W sprawie mojego wypowiedzenia została złożona
skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego. W styczniu 2016r. Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu Okręgowego i
przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. W uzasadnieniu została wskazana cała lista nieprawidłowości.
Przede mną było jeszcze wiele miesięcy oczekiwania na rozpatrzenie sprawy przez Sąd Okręgowy, ale sam
fakt, że Sąd Najwyższy przychylił się do mojej argumentacji i wskazał na te punkty na które i ja wskazywałem
twierdząc, że są one niezgodne z przepisami, dawał nadzieję. Pojawiło się światełko w tunelu. Ponowne
rozpatrzenie sprawy trwało ponad 8 miesięcy i przyniosło dla mnie pozytywny skutek. Prawomocnym
wyrokiem zostałem, w październiku 2016 r. po raz trzeci przywrócony do pracy. Po ponad miesięcznym
oczekiwaniu na wykonanie przez Marciniaka postanowień sądu, w listopadzie 2017 r. pracodawca oznajmił mi,
że przywraca mnie do pracy. Było to dla mnie zwycięskie zakończenie 6-letniej walki z Marciniakiem, który
musiał ponownie mnie zatrudnić. Po powrocie do pracy dostałem od Marciniaka następne wypowiedzenie
zmieniające stanowisko pracy, tym razem na elektryka i zostałem umieszczony w nowo stworzonym
warsztaciku z dala od ludzi i bez żadnego zajęcia. Marciniak doszedł do wniosku, że skoro nie może mnie
wyrzucić to odseparuje mnie od ludzi i skaże na bezczynność. Jak zwykle się pomylił. Zamiast bezczynnie tkwić
w małej komórce, postanowiłem mocniej zaangażować się we własną działalność gospodarczą.

Czy było warto ?

Analizując te lata i dokonując bilansu zysków i strat mogę napisać, że zapłaciłem wysoką cenę i konsekwencje
ponosili również moi najbliżsi. Moja córka straciła pracę w Inowrocławskiej Kopalni Soli „Solino” S.A., a
powodem była bliska znajomość prezesa Marciniaka z ówczesnym prezesem Solino S.A. Co ciekawe ona
również działała w „Solidarności”, a w okresie 2011-16 z pracy w tej firmie została zwolniona tylko jedna,
jedyna osoba – moja córka. Ta cena i również zmiana atmosfery w zakładzie sprawiły, że uznałem, iż swoje
cele osiągnąłem. Sprawiedliwość zatriumfowała. Dodatkowo, w okresie, gdy nie mogłem pracować w „Cuiavii”
wykonywałem zlecenia dla rolników, a właściwie przedsiębiorców rolnych, które przerodziły się w małą firmę,
którą obecnie prowadzę i z której jestem zadowolony. To moje całkowite zwycięstwo nad Marciniakiem. Jeden
z dziennikarzy podczas wywiadu zapytał mnie, czy gdybym miał zacząć wszystko od nowa czy podjąłbym walkę
z brutalnym pracodawcą wiedząc, ile to czasu będzie trwało. Bez wahania odpowiedziałem, że tak.

Hieronim Stachel

Zobacz koniecznie : http://solidarnosc-spozywcow.pl/ , https://www.tysol.pl/ http://www.solidarnosc.gda.pl/magazyn/

„ Wolność Zrzeszania, czy Wolność Zwalniania”
Historia Hieronima Stachela była inspiracją konferencji „Wolność zrzeszania, czy wolność zwalniania”
organizowanej przez NSZZ Solidarność dnia 16 marca 2018 roku, w której gościem specjalnym był minister
sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. To wydarzenie przyczyniło się do nowelizacji kodeksu postępowania
cywilnego, która wejdzie w życie w listopadzie 2019. Nowelizacja wprowadza przepis, że już sąd pierwszej
instancji, jeśli uzna zwolnienie pracownika za bezprawne, może nakazać dalsze zatrudnianie zwolnionego
pracownika bez konieczności oczekiwania na prawomocne orzeczenie sądu. To duże osiągnięcie
„Solidarności”, które nie byłoby możliwe bez takich osób, jak Hieronim Stachel— zdeterminowanych w walce
o godność i poszanowanie praw związkowych. Więcej o historii Hieronima Stachela:

https://www.tysol.pl/a35506-Hieronim-Stachel-Bardzo-sie-ciesze-Warto-bylo-walczyc-Warto-byc-w%E2%80%9ESolidarnosci%E2%80%9D
https://www.tysol.pl/blog.php?artId=16930

WARTO WIEDZIEĆ
MERIAN C. COOPER
Co łączy wojnę polsko-bolszewicką, generała Kazimierza Pułaskiego,
marszałka Związku Radzieckiego Siemiona Budionnego z Hollywood,
kultowymi filmami „King Kong”, „Przeminęło z wiatrem” i „Oscarem”
nagrodą amerykańskiej Akademii Filmowej? Odpowiedzią jest – postać
Merian’a C. Cooper’a. Człowieka, który walczył jako pilot w I wojnie
światowej. W 1919 r. dotarł z amerykańską pomocą humanitarną do Lwowa,
dzięki której przednówek roku 1919 przeżyło prawdopodobnie ok. 20 tys.
dzieci. Zainspirowany rodzinną tradycją, wedle której na rękach jego
prapradziadka umierał gen. Kazimierz Pułaski, chciał odwzajemnić się Polsce i Polakom za ich wkład w walkę o
niepodległość USA. Postanowił zorganizować amerykańską eskadrę lotniczą do walki z bolszewikami. Zamiar
swój wcielił w życie i od grudnia 1919 r. do walki startowali amerykańscy piloci z 7 Eskadry Myśliwskiej im.
Tadeusza Kościuszki. To ich ataki na wojska Armii Konnej Budionnego sprawiły, że sam Budionny wyznaczył za
głowę Cooper’a nagrodę w wysokości pół miliona rubli. Po zakończeniu wojny Cooper wraca do Ameryki, gdzie
nawiązuje współpracę z Ernestem B. Schoedsackiem i David O. Selznickiem. To on wymyśla postać King Konga i
z uporem dąży do realizacji filmu. Ten upór zaowocuje „Oscarem”. To on wreszcie pojawia się w scenie
finałowej, gdy King Kong stojąc na szczycie Empire State Building, walczy z nadlatującymi samolotami. Pilotów
zagrali Cooper i jego towarzysze, którzy walczyli z nim w Polsce. „King Kong” jest jednym z przełomowych
filmów w historii kina. To tam po raz pierwszy zastosowano efekt tzw. tylnej projekcji, która później była
często używana np. w scenach jazdy samochodem. Film był również sukcesem finansowym, który pozwolił
producentowi Davidovi O. Selznickowi zgromadzić środki na film wszechczasów, czyli „Przeminęło z wiatrem”.
Do tej pory żaden film kinowy nie pobił wyniku finansowego historii Scarlett O’Hara i Rhetta Butlera,
oczywiście uwzględniając inflację. Ma w tym zasługę również Cooper. Producent filmu zaufał intuicji Coopera i
zgodził się, aby nakręcić film w technikolorze za na ówczesne czasy, gigantyczną kwotę 4 milionów dolarów.
Było warto.

Oprac. Przemysław Pytel

Zobacz koniecznie : http://solidarnosc-spozywcow.pl/ , https://www.tysol.pl/ http://www.solidarnosc.gda.pl/magazyn/

