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waldemar Broś
Prezes Krajowego
Związek Spółdzielni Mleczarskich
00 - ó82 Warszawa, ul. H.oża 66/68

Szanowny Panie Prezesie,

W nviązku z tym, iż jednym z celów stawianych sobię przez Krajor,vy Związek

SpółdzielniMleczarskich jest prowadzenie lustracji działalności zrzeszonych spółdzięlni oraz

badanie sprawozdańfinansowych, jako Sekretariat Przemysłu §pozywczego NSZZ,,Solidarność",

pragniemy Pana poinformowaó, iZ jeden z podmiotów ztzeszonych w KZSM tj. Spółdzielnia

Mleczarska ,w Łapach, jak wskazuje dokumentacja sporządzona w ramach prowadzonych

kontroli przęz Państwową Inspekcję Pracy, w sposób uporczywy i długotrwały dopuszcza się

łarnańa przepisówprawa pracy. Zarząd SM Łapy, jak stwierdziła kontrolaPIĘ ktoruzakairczyła

się wystąpieniem z dnia 3a.12.202t r. do SM Łapy, dopuścił się szeregu naruszeń prawa ptaay,

w wyniku częgo, Inspektor PIP złoĘŁ 15 wnioskó\^/ oraz pouczył o terminie i sposobie ich

reńizacji. Dodatkową konsekwencją kontroli, było ńażęnię zawiadomienia do Prokuratury

Rejonowej w BiĄmstokrr z dnia 3I.12-2a2It. o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia

przestępstwa polegającym n a Ęm, że poświadczono nieprawdę * kartach listach płac i kartach

pracy.

Inną istotną przestrzenią naruszeń prawa, związarrą również z regulowaniem zobowiązań

finansowych, było niewypłacanie pracownikom wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach,
. (,a więc iawnięż i nieregulowanie oboięeń podatkowych od naleznych pracownikom i byłym

pracownikom kwot.



Wyniku kolejnej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w Społdzielni Mleczarskiej

w Łapach, zakonczonĄ protokołem z dnia 2I.06.202żr. zostŃ ńożony wniosek do Sądu

Rejonowego w Białymstoku o ukaranie członków Zarządu SM Łapy Antoniego Żdanuka oraz

Haliny Łapińskiej, pod zarzutem popełnienia wykroczenia z art.281 § 1 pk1 3 Kodeksu Pracy.

Z dostępnych nam informacji wynika również, ze podczas ponownej kontroli pozyskano

kolejne dowody rwiązarre z poświadczaniem nieprawdy w kartach listach płac i kartach pracyl

co w efekcie skutkowało podjęciem dalszych dztałań prze z Prokurafurę Rejonową

w BiĄmstoku, mieclzy innymi w formie przesłuchania pracowników SM Łupy.

Ponadto informujemy, że w dniu 15.09.ż022r. odbędzie się pierwsza tozptawa przed

Sądem Rejonowyrn w Białymstoku przeciwko SM Łapy w rwiązku z bezprawnym

rorwiązaruem umowy o pracę bez wypowiedzenia z osobą, której stosunek pracy podlegał

szczegó-lnej ochronie prawnej.

Konstatując powyzsze fakty otaz mając na uwadze dobro polskiej spółdzielczości

apelujemy o podjęcie działan, które jednoznaczłtię potwierdzą, iż tego §pu praktyki nie są

akceptowanę przezKrajowy Związnk Społdzielni Mlęczarskich. Chcemy wierzyć, że przypadek

SM Łapy stanowi przykre odstępstwo od prakĘk typowych dia spółdzielni zrzeszanych

w KZSM, a wszelkie głosy mówiące o społdzielczości mleczarskiej jako o inkubatorze

prawnych i organizacyjnych patologii są przejawem niezdrowej złośliwości konkurencyjnych

podmiotow.

Z wytazami szacunku
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Zbigniew SikoŃi
Przęwodniczący
Rady Sekretariatu


