w.s
tud
ium
prz
ypa
dku
.ed
u.p
l

Rok powstania: 2016

Karolina Mikołajewska-Zając

Historia zakładów E. Wedel (1944–1989):
Zjednoczenie Przemysłu Cukierniczego1
Wprowadzenie

Marka E. Wedel jest dobrze znana polskim konsumentom. Ale czy równie znane są wyroby rodzimego przedsiębiorstwa Zakłady Przymysłu Cukierniczego im. 22 Lipca? Tego nie dowiemy się
nigdy. „Zakłady Przemysłu Cukierniczego im. 22 Lipca” to bowiem oficjalna nazwa dawnej fabryki
Wedlów od lat 50. do 1990 roku. Pod koniec II wojny światowej znaczna część fabryki uległa zniszczeniu. Wiele zasobów wyprowadzono na żądanie armii niemieckiej. Po Warszawie krążyły jednak
legendy o przepastnych piwnicach i podwójnych ścianach, za którymi udało się zamurować wiele
ton żywności. Przedwojenny właściciel, Jan Wedel, był innowatorem jeżeli chodzi zarówno o komponowanie nowych słodyczy, jak i organizację nowoczesnego zakładu produkcyjnego. Niemal do
końca lat 30. osobiście codziennie doglądał prac w każdym dziale fabryki. Wedel musiał jednak
opuścić Warszawę w czasie powstania warszawskiego. Co stało się z fabryką wybudowaną zaledwie
dekadę wcześniej? Czy poradziła sobie bez właściciela? Jaka część załogi przetrwała wojnę? Czy
nowe władze były przychylne starej marce?

Zniszczenia wojenne i odbudowa

ww

Podczas II wojny światowej zniszczeniu uległo 70% parku maszynowego i 30% budynków zakładowych. 2 października 1944 r. od dowódcy garnizonu warszawskiego otrzymano zarządzenie
stwierdzające, że majątek E. Wedel znajduje się pod opieką Resortu Gospodarki Narodowej i Finansowej PKWN (Kozłowski, 2004, s. 73). Kilka dni po tym zarządzeniu tymczasowymi kierownikami
fabryki zostali Bolesław Waszul i Zbigniew Kowalewski. Zgodnie z relacją opublikowaną dwadzieścia
lat później w zakładowym czasopiśmie „Sygnały”, we wrześniu 1944 r. część pracowników ukryła
cenniejsze towary i sabotowała akcję ewakuacji zasobów zarządzoną przez wojsko Rzeszy, zaś
w październiku, na podstawie aktu PKWN „załoga wchodzi w posiadanie fabryki” (Kartki z historii¸ 1966, s. 3). Rozpoczęło się odgruzowywanie pomieszczeń produkcji. O wyczerpaniu pracowników świadczy m.in. ten list:
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Wszystkie dane biznesowe występujące w niniejszym studium przypadku zostały zaczerpnięte z ogólnie dostępnych
źródeł i nie zostały w żaden sposób przez autora zmienione ani zmodyfikowane. Zgodnie z najlepszą wiedzą autora dane te
są zgodne z prawdą. Autor nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność wykorzystanych danych biznesowych.
Wszelkie dane osobowe osób występujących w studium przypadku zostały wykorzystane jedynie dla celów dydaktycznych.
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Na terenie naszej Fabryki zatrudniamy około 50 osób – pracujemy jak dotąd, całkowicie bezinteresownie i bezpłatnie jedynie w poczuciu obywatelskiego obowiązku jak najszybszej odbudowy
i uporządkowania fabryki w celu uruchomienia produkcji. Jednakowoż niektórzy nasi pracownicy
są całkowicie zniszczeni przez działania wojenne, a i tym, którzy zachowali swój dobytek, zapasy
zaczynają się kończyć, toteż trudno nam czekać na zaopatrzenie naszych pracowników aż do czasu
rozpoczęcia normalnej produkcji. (za: Kozłowski, 2004, s. 74)

Karmelarnia była pierwszym działem uruchomionym po zniszczeniach końca wojny. Najprawdopodobniej wybór otwarcia karmelarni podyktowany był odnalezieniem w magazynach odpowiednich surowców (Jak Franciszek Makowski..., 1982, s. 5). Jeden z pracowników, Władysław Burakowski, który był inicjatorem ponownego uruchomienia tego działu, w ten sposób opisuje, jak
to się odbyło:
Dwa tygodnie trwały prace montażowe. Na parterze, w oficynie biurowej zabezpieczonej gmachem
fabryki przed obstrzałem, najęty zdun wybudował kuchnię do gotowania karmelu. Tymczasem nasi
warsztatowcy (...) ściągnęli z wielkim trudem i dużym ryzykiem na jakichś linach stół karmelarski
i sztancę z drugiego piętra fabryki (...). Najwięcej kłopotu było z mechanizmem przekładni do
poruszania sztancy. Przecież w owych dniach nie było w warsztacie ani narzędzi, ani nawet imadła.
(...) Kwadratowym pilnikiem koledzy z warsztatu obrabiali otwór w szprysze wielkiego koła pasowego,
aby osadzić w nim korbę, którą, kręcąc, można było poruszać sztancę do karmelków. Ze starych
resztek pasów zszyto pas łączący koło z korbą i kołem przy sztancy. (za: Kozłowski, 2004, s. 75)

W grudniu odmurowano ukryte przed Niemcami częściowe zapasy czekolady, a także innych
surowców. 400 kg produktów wysłano do Lublina na ręce marszałka Roli-Żymierskiego jako dar
dla wojska ludowego. Ofensywa radziecka ze stycznia 1945 r. nie wyrządziła już tak wielkich szkód
w tkance fabryki. Na jej odbudowę przyznano pożyczkę w Banku Rolnym w wysokości 20 mln
złotych, a roboty rozpoczęły się w kwietniu 1945 roku. W odbudowie uczestniczyli pracownicy. Jak
wspomina to syn ówczesnego dyrektora zakładów, który wychowywał się na terenie fabryki:
To był czas, kiedy ludzie byli szczęśliwi, że mają pracę. Wierzyli w to, że mogą w tej chwili zbudować
coś lepszego, niż było przed wojną, że ten nowy system będzie dla nich lepszy (...), a ponieważ
wszystko naokoło było w gruzach, to każdy chciał, żeby było jak najlepiej. (...) To było w ten sposób, że pracę kończyli ludzie w sobotę o godzinie czternastej (druga zmiana), a trzecia zmiana
o godzinie osiemnastej i do poniedziałku na przykład przez te dwie noce i przez półtora dnia malowało się jakiś wydział. Czy przestawiało się maszyny, bo (...) był pomysł, że to będzie lepiej, będzie
bardziej wydajnie. Lub tam jakieś były walenia ścian, rozbieranie jakieś, robienie większych pomieszczeń czy rozbudowa magazynu. No to się robiło (...) po to, żeby produkcja szła i żeby nie było
[przestojów]. I ludzie wtedy robili, bo wiedzieli, że robią dla siebie. [W_32]

Nacjonalizacja: ciągłość i zmiana
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Listy płac z 1945 r. zachowały się w zbiorze Archiwum m.st. Warszawy. W maju tego roku na pierwszym
miejscu pojawiło się nazwisko Jana Wedla oraz informacja o pensji w wysokości 3 tys. zł. Nie była
to pensja najwyższa – uposażenie wyższe o 300 zł otrzymuje kierownik Kowalewski. Na liście
było nieco ponad 750 osób2. Jan Wedel został za zgodą prezydenta miasta Mariana Spychalskiego
zatrudniony na stanowisku doradcy fachowego z VI grupą uposażeniową. Do końca 1947 r. fabryka
została niemal całkowicie odbudowana, ale pod koniec tego samego roku Wedel został z niej
usunięty – w kronice zakładowej podaje się mylną informację, że zrezygnował ze względu na zły
stan zdrowia (Kozłowski, 2004, s. 76–81). Przedsiębiorstwo Wedlów zostało objęte formalnie przez
Zjednoczenie Przemysłu Cukierniczego w maju 1949 roku. W dokumencie Państwowego Banku
Rolnego stwierdza się, że:
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Listy płac, 1945 rok. Archiwum Państwowe m.st. Warszawy, zespół nr 98/I, sygn. 26.
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W związku z wyznaczonym na dzień 17 maja br. sporządzeniem protokołu zdawczo-odbiorczego
w przedmiocie objęcia przez Zjednoczenie Przemysłu Cukierniczego w Warszawie przedsiębiorstwa
Emil Wedel i Syn Fabryka Czekolady S.A. Warszawa ul. Zamoyskiego 28/30 – Państwowy Bank
Rolny na mocy art. 6. Ustawy z dnia 3.1.1946 r. /Dz.U.R.P. nr.3. poz.17/ ogłasza niniejszym swoją
wierzytelność, określoną w załączonym wykazie należności z dnia 12.5.br. znak 73/E/L z tytułu
kredytu udzielonego w okresie okupacyjnym w/wymienionemu przedsiębiorstwu i prosi o umieszczenie pretensji Państwowego Banku Rolnego w protokole zdawczo-odbiorczym (...)3 .

Cytowana podstawa prawna to ustawa nacjonalizacyjna. W zbiorze dokumentów związanych
z przejęciem zakładu przez ZPC znajduje się też kopia zaświadczenia o powołaniu na dyrektora
w 1949 r. Ottona Roubinka. Obszerna relacja o latach jego pracy w Wedlu nagrana została przez
jego syna i znajduje się w kolekcji Muzeum Warszawskiej Pragi4. Roubinek-syn wspomina, że bezpośrednio po wojnie dokumenty przedsiębiorstwa opatrywane były nagłówkiem „Zakład Państwowy E. Wedel”, ale nazwa ta – zawierająca wszak nazwisko przedwojennego kapitalisty – była
niemożliwa do utrzymania w realiach Polski Ludowej. W roku 1951 nastąpiła oficjalna zamiana
nazwy na Zakłady Przemysłu Cukierniczego im. 22 Lipca, jednak zgodnie z relacjami, mimo tego
pracownicy innych warszawskich zakładów i tak nazywali pracowników ZPC wedlowcami. Narodowe Święto Odrodzenia Polski obchodzone było w zakładach bardzo hucznie, podobnie jak
pochody pierwszomajowe czy Dzień Kobiet. Święta religijne były zaś celebrowane nieoficjalnie,
na półprywatnych imprezach.
W niektórych publikacjach popularno-historycznych na temat fabryki poświęca się niemal
półwiecznemu okresowi PRL nieproporcjonalnie mało uwagi. Niesłusznie – ponad cztery dekady
socjalizmu to czas, kiedy była ona utrzymywana i rozwijana dzięki wysiłkom kolejnych pokoleń
pracowników. Przemiany zakładu jak w soczewce pokazują także drogę znacjonalizowanych
przedsiębiorstw przemysłowych.
Warto zwrócić uwagę na to, w co stało się z nazwą przedsiębiorstwa. Mimo niepoprawności
politycznej poprzedniej nazwy w świetle ideologii socjalistycznej, trudno było się z nią zupełnie
rozstać: na opakowania około 2 lata po przemianowaniu zakładów wraca ona drobnym drukiem
(w dawnym kroju) poniżej logo ZPC im. 22. Lipca: „d. E. Wedel”. Z czasem logo ZPC stawało się
coraz mniejsze, a logo E. Wedel – coraz większe. W kronice zakładowej zapisano:
Przez wgląd na dobrą tradycję i powszechną opinię – o wysokiej jakości wyrobów opatrzonych
dawną nazwą firmy, która utrwaliła się w świadomości klientów – postanowiono zachować, obok
nowego, również dawne historyczne brzmienie. (Kozłowski, 2004, s. 88)
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Inaczej sprawa wyglądała w przypadku wyrobów produkowanych na eksport (głównie na potrzeby Polonii, m.in. brytyjskiej i amerykańskiej): długoletni klienci Wedla mieszkający za granicą
być może nawet nie byliby w stanie domyślić się, że mają do czynienia z innym, w gruncie rzeczy,
przedsiębiorstwem: na opakowaniach nie pojawiała się bowiem w ogóle informacja o ZPC. Na
przykład w centrum charakterystycznego biało-złoto-granatowego opakowania torcika wedlowskiego znajdowało się duże logo E. Wedel. Mniejszą czcionką informowano, że produkt jest specjalnością firmy, został wyprodukowany w Polsce przez firmę „established 1851”5. W późniejszym
PRL, w latach 70., pozory ciągłości między firmą założoną w 1851 r. a współczesnym przedsiębiorstwem państwowym były widoczne nawet na krajowych opakowaniach. Utrzymanie dawnej
nazwy na towarach eksportowych miało wynikać z utlimatum postawionego przez importerów,
którzy nie chcieli podejmować się sprzedaży produktów nowej, nieznanej marki. Jednocześnie należy
zwrócić uwagę przede wszystkim utrzymanie sztandarowych produktów wedlowskich w okresie
PRL: oprócz torcika było to ptasie mleczko czy cukierki raczki (Kozłowski, 2004, s. 88).
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Protokół zdawczo-odbiorczy fabryki Wedel. Archiwum m.st. Warszawy, zespół 98/I, sygn. 8.
Wyimki są dostępne na stronie: http://www.pragagada.pl/epizod.php?id=70 (21.07.2016).
Wzory opakowań i wzory opakowań na eksport, Archiwum Państwowe m.st. Warszawy, zespół 98/I, sygn. 150, 151.
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Fabryka przy ul. Zamoyskiego stała się z czasem centrum konglomeratu kilku zakładów, co było
typowe dla organizacji przemysłu w PRL. W roku 1960 dołączono fabrykę „Syrena” mieszczącą
się na Powiślu. Ten zakład również został znacjonalizowany i zmieniono mu nazwę – to przedwojenna fabryka Fuchsa, wcześniej główny konkurent Wedla, a po II wojnie światowej jeden
z najnowocześniejszych zakładów cukierniczych. W roku 1968 dołączono małą fabryczkę krówek
w Milanówku – produkcja była właściwie niemożliwa do zautomatyzowania, wymagała znacznych
nakładów pracy rzemieślniczej. W dekadzie Gierka (1970–1980) w Płońsku na północ od Warszawy
wybudowana została natomiast nowa fabryka pieczywa cukierniczego, do której zamówiono linie
produkcyjne firmy niemieckiej Werner-Pfleiderer (jednocześnie przeprowadzając częściową modernizację zakładu na Pradze). W Płońsku produkowano m.in. ciastka Delicje (Kozłowski, 2004,
s. 89, W_4, W_14, W_19).
Dawny Wedel staje się jednym z krajowych centrum przemysłu cukierniczego – to jedynne
w okresie PRL miejsce sformalizowanego uczenia zawodu – przy zakładzie powstało technikum
cukiernicze i zasadnicza szkoła zawodowa dla pracujących. O głównym technologu, który funkcję
tę pełnił przez długie lata aż do wprowadzenia stanu wojennego – Sławomirze Wyczańskim – mówi
się, że wykształcił pokolenia polskich cukierników. Technolog jest autorem wielu standardowych
podręczników, a oprócz tego założycielem i pierwszym przewodniczącym zakładowej „Solidarności”6.
Stanowiska kierownicze wiązały się z członkostwem w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
Możliwości zatrudniania na średnich czy wysokich stanowiskach osób związanych z przedwojennym Wedlem (tzn. pełniących wówczas pewne funkcje, a niebędących szeregowymi pracownikami produkcji) były ograniczone – ale znajdowano możliwości obchodzenia obostrzeń. Jak
wspomina syn powojennego dyrektora fabryki:
Ówczesne władze wcale dobrze nie widziały w pracy, na stanowiskach kierowniczych ludzi, którzy
pracowali przed wojną [na stanowiskach wyższych niż szeregowe]. Tak że to było trudno, ale [jednak
tacy pracownicy] „przemycani” byli na rozmaite stanowiska na zasadzie – nie można było powołać
na stanowisko, w związku z tym był „pełniący obowiązki”. A ponieważ nie można było znaleźć
lepszego specjalisty, pełniącym obowiązki był przez lata. Takim pełniącym obowiązki, pamiętam,
był właśnie główny księgowy, który (...) walczył pod Monte Cassino (...). [W_32]
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Zgodnie z ideologią państwa, zakład pracy staje się centrum zaangażowania pracownika w życie społeczno-polityczne. Bogatych ilustracji dostarcza tu zwłaszcza pismo zakładowe „Sygnały”,
które zaczyna ukazywać się w 1952 r., a dokładnie 22 lipca, czyli w rocznicę Manifestu Lipcowego
PKWN. Regularnie zaczyna ukazywać się jesienią 1953 roku – w rocznicę wielkiej socjalistycznej
rewolucji październikowej. Nakład pisma to 1000 egzemplarzy, gazeta kosztowała 10 groszy. Pełna
nazwa dwutygodnika to: „Sygnały ZPC im. 22 Lipca Organ Komitetu Zakładowego PZPR, ZMP,
Rady Zakładowej i Dyrekcji”. Od początku na łamach gazety nawoływano do walki z „marnotrawstem i bumelanctwem”. W kolejnych numerach można przeczytać m.in. o występach cyrku
z Chin, pomocy załogi dla Budapesztu w 1956 r. czy wycieczkach (Budrewicz, 2004, s. 135). Za
pośrednictwem „Sygnałów” komunikowano załodze plany zobowiązań produkcyjnych czy wydarzenia z bieżącego życia politycznego (por. np. Z nowym rokiem..., 1955, s. 2–3), zarówno węwnątrz-, jak i międzyzakładowego, a także np. przestawiano sylwetki przodowników pracy.
O ile opierając się na archiwalnych dokumentach z dwudziestolecia międzywojennego, możemy
powiedzieć, że pracownicy produkcyjni otrzymywali wynagrodzenia w systemie dniówkowym,
o tyle w latach PRL ich płace oparte były na akordzie i wypłacane w dwóch ratach – pod koniec
miesiąca płacona była „zaliczka na poczet poborów na dany miesiąc”, zaś w kolejnym miesiącu

6

Por. także http://ahm.1944.pl/Slawomir_Wyczanski/1 (22.07.2016).
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Kluczową jednostką organizacyjną, w której – lub za pośrednictwem której – negocjowane były
szczegółowe zasady zatrudnienia, był Dział Norm, Płac i Zatrudnienia (DNPiZ). Był to dział
o pozycji newralgicznej z dwóch powodów: w ramach niego ustalano dokładnie plany roczne
produkcji, czego pochodną było określanie limitów zatrudnienia i szczegółowe ustalanie oraz
rewizja norm produkcji – grał on zatem kluczową rolę w skali przedsiębiorstwa. Rzecz jasna, w warunkach socjalizmu państwowego nie pozostawało to w gestii pracowników tego działu. Nie oznacza
to jednak, że zadania jego pracowników sprowadzały się tylko do egzekwowania woli politycznej
organizacji zarządzających przemysłem państwowym. Jego kierownicy byli bowiem łącznikami
między całym przedsiębiorstwem a Zjednoczeniem Przemysłu Cukierniczego i Ministerstwem
Rolnictwa. Musieli połączyć cel narzucany przez te instytucje zewnętrzne, jakim było dążenie do
ograniczania zatrudnienia8 ze swoim dążeniem do jego zwiększenia. Jak wspomina późniejszy
prezes firmy, a wcześniej kierownik tego działu:
na każdy rok, plany się opracowywało, u nas się zatwierdzało, później się szło z tym planem do
Zjednoczenia, Zjednoczenie zatwierdzało. Tam trzeba było też przewalczyć, wydyskutować, uzasadnić podwyżkę płacy czy większe to zatrudnienie, no więc no, to była bardzo żmudna praca
oczywiście. [W_14]

Praca związana z ustalaniem planu rocznego, a co za tym idzie także limitów zatrudnienia,
wiązała się z ciągłymi negocjacjami. Po stronie zakładu były to negocjacje z kierownikami innych
działów i z Radą Robotniczą, czyli organem samorządu pracowniczego9. Pozostawało to w ścisłym
związku z ustalaniem norm produkcji, co opierało się na dokładnej obserwacji pracowników,
szczególnie tych, którzy wykonywali prace ręczne. Skutkowało to licznymi napięciami i konfliktami – jako że w interesie pracowników leżała jak najniższa norma (i jak największe jej przekraczanie), a DNPiZ wprowadzał wyższe normy [W_14]. Możemy wnioskować, że ów dział miał duże
doświadczenie w radzeniu sobie z kompleksowymi problemami związanymi z funkcjonowaniem
w warunkach gospodarki niedoboru (Kornai, 1985).
Ponadto ZPC im. 22 Lipca miały szczególną pozycję w przemyśle państwowym, o czym – oprócz
dostępu do dewiz, o czym poniżej – świadczy to, że przeprowadzano tam liczne eksperymenty
związane z zarządzeniem przedsiębiorstwem, za które odpowiedzialny był w znacznej mierze
właśnie DNPiZ. W latach 70., a następnie pod koniec lat 80. przeprowadzano wartościowanie
stanowisk pracy za pomocą eksperymentalnych technik konsultowanych z Ministerstwem Pracy
w celu zwiększenia efektywności [W_1, W_19, W_21]. Stanowiło to bez wątpienia wyłom w centralnym planowaniu. ZPC im. 22 Lipca znajdowały się też wśród pierwszych zakładów w mieście,
w których wprowadzono komputery Odra.
Jak się zdaje, kierownictwu stosunkowo nietrudno było otrzymywać dewizy na inwestycje. Długoletni dyrektor do spraw technicznych tłumaczy, jak wyglądał proces kupowania nowych linii
produkcyjnych:
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W Wedlu też zaczęliśmy się modernizować, ponieważ pojawiły się możliwości takie, że otrzymywaliśmy te dewizy (...), ponieważ zakład nasz eksportował, naszych wyrobów i my żeśmy zarabiali
na siebie (...) Z tym, że tam były znowu pewne warunki – najlepiej jak byśmy inwestowali we
Włoszech, jeżeli chodzi o Zachód. Niemcy to były, już trochę trudniej było uzyskać te dewizy, ale
nam się najbardziej podobały maszyny ze Szwajcarii i tu było najtrudniej dostać. To musieliśmy

7

Regulamin Zakładów Przemysłu Cukierniczego im. 22 Lipca, czasopismo zakładowe „Sygnały”, 23.02.1957, s. 4.
Według prezesa Wedla w latach 90. Zjednoczenie Przemysłu Cukierniczego dążyło do ograniczania zatrudnienia, by
w ten sposób dążyć do podnosić efektywność produkcji [W_14].
9
Statut Rady Robotniczej ZPC im. 22 Lipca stwierdza m.in.: „W szczególności do zakresu uprawnień Rady Robotniczej
należy (...) zatwierdzanie planów rocznych i kwartalnych przedsiębiorstwa w ramach wskaźników zawartych w Narodowym
Planie Gospodarczym. Źr. „Sygnały”,15.04.1957, s. 6.
8
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bardzo używać różnych sposobów, żeby przekonać (...). No i kupiliśmy mimo wszystko od Niemiec
pierwszą linię taką do produkcji torcików czekoladowych (...). Potem (...) tak miały duży zbyt te
torciki, że trzeba było kupić jeszcze jedną linię. No i drugą linię kupiliśmy. (...) Dyrektor (...) mnie
wysyłał, żebym tam (...) załatwiał, a to chodziło o to, że się zawoziło tam bombonierki do tych
wicepremierów i ministrów. (...) Sympatię mieliśmy u nich (...). No i jeszcze dyrektor znowu po tej
stronie partyjnej [się starał], bo dyrektor i sekretarz to po stronie partyjnej, tam szło dwutorowo
tak, (...) inżynierowie [tacy, jak ja] to do ministerstwa [szli], a drugi kierunek szedł tam po stronie
partyjnej. (...) Taka była sytuacja. [W_4]

Jednocześnie utrzymywanie parku maszynowego wymagało niejednokrotnie wielkiej inwencji
– ograniczone możliwości zdobywania części maszyn połączone z logiką centralizowania zakładów
przemysłowych skutkowały rozwinięciem na tyłach fabryki Centralnego Warszatatu Mechanicznego (CWM), gdzie m.in. wytwarzano części zastępcze.

Nowa rzeczywistość

W przeciwieństwie do okresu funcjonowania w gospodarce kapitalistycznej dwudziestolecia międzywojennego – po którym pozostało wiele materiałów reklamowych Wedla zachwalającego swoje
produkty jako najlepsze – warunki gospodarki realnego socjalizmu skutkowały niewyczerpanym
popytem na wyroby. Jak wspomina kierowniczka w dziale głównego technologa, pracownicy
Działu Zbytu mieli mało stresującą pracę:
Jeszcze nie zdążysz wywieźć wózkiem z tej firmy do sklepu i już, i już jest sprzedane, na pniu. Bo posada
kierownika sprzedaży, czyli zbyt to się u nas nazywało, to była cudna posada, cudowna. Kolejki
stały z firm różnych, i prywatnych ludzi, i z firm różnych, z firm swetrów, pościeli i srebra, i każdy
prezent dawał, żeby tylko mógł kupić dla swojej firmy, czy torciki, czy coś innego, czy mieszankę
czekoladową. [W_3]

Ciągnące się wzdłuż ul. Zamoyskiego kolejki po odbiór towaru były później elementem, którego
pojąć nie mogli potencjalni zagraniczni inwestorzy. Jak wspomina dyrektor ds. technicznych:
Nasz zakład był bardzo dobry, to znaczy my nie mieliśmy problemu ze zbytem, towar szedł jak
woda. (...) ludzie kupowali wyroby Wedla, one były najlepsze w Polsce, dlatego kolejki stały, co się
Amerykanom nie mieściło w głowie, że ludzie czekają na odbiór towaru przed magazynem, (...) że
ludzie stoją w kolejce na Szpitalnej, bo to był sklep taki nasz. [W_4]

Newralgicznym punktem w całościowym procesie produkcji było natomiast zaopatrzenie
w odpowiednią ilość surowców. Jak mówi kierownik fabryki w Płońsku, jego rolą było
spięcie tego do kupy, żeby to funkcjonowało (...). Dzisiaj główna rola jest taka, że, oczywiście wyprodukować, (...) sprzedać, (...) wejść, (...) mieć jak największą tą rentowność (...). W tamtym okresie
(...) sprawy rentowności były (...) na dalszym planie, (...), dopiero gdzieś po osiemdziesiątym roku
ceny ustalało się w przedsiębiorstwie, czyli analiza kosztów i cen. (...) Przychodziły ceny w jakich
się sprzedawało, ze zjednoczenia chyba, prawda, surowce, (...) nikt nie negocjował cen, surowce
były (...) kupowane centralnie (...). Tak że to były absolutnie, prawda, inne czasy. [W_2]
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Rzadkie dobra, jakim były produkty wedlowskie, stanowiły swoistą „walutę”, dzięki której Dział
Socjalny mógł zapewniać pracownikom różne produkty. Sklep Działu Socjalnego pozyskiwał różne
towary spożywcze lub inne towary konsumpcyjne, np. odzież, na drodze wymiany z innymi zakładami produkcyjnymi w kraju. Innym rodzajem wymiany, związanym z działalnością socjalną,
było przyjmowanie pracowników innych przedsiębiorstw (w tym zagranicznych, z bloku wschodniego) na turnusy wakacyjne w ośrodkach kontrolowanych przez ZPC im. 22 Lipca, w zamian za
wysyłanie części pracowników lub ich dzieci na wczasy lub kolonie w inne miejsca [W_6]. W związku
z tym praca w Dziale Socjalnym miała zupełnie inny charakter niż w innych jednostkach przedsiębiorstwa: jego kierowniczka wspomina, że przez większość czasu była „w terenie”, w podróży, na
spotkaniach poza fabryką. Co więcej, jako że słodycze wedlowskie stanowiły „chodliwy” towar,
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w.s
tud
ium
prz
ypa
dku
.ed
u.p
l

Jeśli chodzi o zaplecze socjalne fabryki, to elementy zapoczątkowane w latach międzywojennych
były pielęgnowane i rozwijane w czasach PRL – ich przemiany odwzorowują wizję organizacji
społeczeństwa, w ramach której zakład pracy znajdował się właściwie w centrum życia społecznego
jednostki. Oznaczało to w praktyce m.in. rozwinięcie przychodni i ambulatorium zakładowego
oraz rozbudowanie opieki nad dziećmi.

Schyłek

Rozwój przedsiębiorstwa i inwestycje lat 70. nie były kontynuowane w kolejnej dekadzie: kryzys
stanu wojennego i jego następstwa spowodowały zepsucie jakości wyrobów wedlowskich. Niewiele
można się na ten temat dowiedzieć z bogato ilustrowanych albumów popularyzujących historię
przedsiębiorstwa, których wydanie było zlecane przez korporacyjnych właścicieli w latach dwutysięcznych, ani z wywiadów z pracownikami, którzy najchętniej przemilczeliby ten okres swojej
pracy. Mówi o tym kierowniczka działu socjalnego:
To był okres, kiedy nie było ziarna kakaowego, kiedy produkowaliśmy wyroby czekoladopodobne
(...). Nie mieliśmy pieniędzy, nie mieliśmy dewiz na ziarno i produkowaliśmy wyroby czekoladopodobne, żeby dać dzieciom namiastkę tej czekolady. Taki erzac, a żadna czekolada, bo to było na
kakao. Po prostu nie mieliśmy pieniędzy, a nie było dewiz, a ponieważ dewizy były przyznawane
przez rząd, to trzeba było na inne rzeczy przyznać, a nie na słodycze dla Wedla. [W_6]

Drugą stroną medalu, jeśli chodzi o kryzys w dostępie do ziarna kakaowego, były eksperymenty
ze słodyczami innego rodzaju. Szczególnie intensywne próby tworzenia nowych wyrobów miały
miejsce w Syrenie. Ówczesna dyrektorka tej fabryki wspomina, że eksperymentowanie – wynikające
też z tego, że ok. 1/3 produkcji fabryk była eksportowana i stąd konieczne były zdecydowane
działania, żeby nie utracić klienteli – odbywało się przy współpracy zachodnich specjalistów, sprowadzanych dzięki staraniom centrali handlu zagranicznego Agros, obsługującej eksport z ZPC,
a także przy udziale krajowych specjalistów ds. technologii żywności, m.in. ze Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego [W_19].
Zważywszy na szereg kompromisów, jakie trzeba było zawrzeć, by zapewniać ciągłość produkcji
w latach kryzysu, warto zastanowić się nad kontrolą jakości. Specyfika organizacji gospodarczej
w warunkach realnego socjalizmu oznaczała, że kontrolę tę sprawowano zarówno za pomocą
rocznych czy pięcioletnich planów produkcji, jak i za pośrednictwem tajnych obserwacji (tzw. ochrony
operacyjnej), służących jednocześnie kilku celom. Przykładowo: operacja o kryptonimie „Delicja”
prowadzona przez Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych w Płońsku miała na celu:
• „przeciwdziałanie, ujawnianie oraz likwidowanie przejawów wrogiej, szkodliwej politycznie
działalności,

• ujawnianie faktów marnotrawstwa, niegospodarności oraz osób odpowiedzialnych za ich powstanie,

ww

• ujawnianie źródeł i przyczyn konfliktów społecznych,

• zapobieganie aktom sabotażu, dywersji, szkodnictwa gospodarczego (...).10

Mówiąc o latach 80., nie sposób nie odnieść się do historii związków zawodowych. W czasopiś
mie zakładowym „Sygnały”, którego podtytuł brzmiał: „Organ samorządu robotniczego Zakładów
Przemysłu Cukierniczego w Warszawie” we wrześniu 1980 r. na pierwszej stronie zamieszczono

10

Sprawa obiektowa kryptonim: Delicja. ZPC im. 22 Lipca E. Wedel w Płońsku – ochrona operacyjna. Instytut Pamięci
Narodowej, sygn. IPN BU 01331/88/J, s. 5–6.
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artykuł pt. Porozmawiajmy o związkach zawodowych11. Ówczesny dyrektor ZPC Andrzej Karbowniczek stwierdzał, że jest przygotowany na wprowadzenie nowych przepisów, według których
Rada Zakładowa, czyli wspomniany już organ samorządu pracownicznego, będzie miał prawo
weta wobec decyzji dyrekcji. Już w kolejnym numerze czasopisma relacjonowano zaś Krajowy
Zjazd NSZZ Pracowników Przemysłu Spożywczego oraz streszczano porozumienie zawarte między
związkiem branżowym („partyjnym” związkiem zawodowym) a NSZZ poszczególnych zakładów
wedlowskich, którzy ustalili wspólną reprezentację w rozmowach z dyrekcją w tzw. żywotnych
sprawach zakładu. „Solidarność” ukonstytuowała się oficjalnie w połowie listopada 1980 roku12.
Na zebraniu nie zabrakło dyrektora fabryki, który wyraził aprobatę dla powstania związku. Należy
zresztą odnotować, że w szeregach związku znalazło się wiele osób piastujących funkcje średniego
szczebla lub kierownicze w przedsiębiorstwie. W przeciwieństwie do wydarzeń na Wybrzeżu czy
w wielu innych zakładach w całym kraju, w ZPC nie miały miejsca długotrwałe strajki – raczej
godzinne akcje strajkowe wyrażające solidarność z innymi zakładami. W roku 1981 „Solidarność”
liczyła około 1600 członków (wśród ok. 2350 ogółu pracowników ZPC im. 22 Lipca13).
Po stanie wojennym samorząd pracowniczy zaczął się odradzać. Kontynuowano praktykę
szczegółowego omawiania sytuacji przedsiębiorstwa z organami samorządu pracowniczego. I tak
np. w kwietniu 1984 r. dyrekcja przedsiębiorstwa informuje, że wartość majątku trwałego ZPC
wyceniana jest na 5 miliardów zł, a znaczna część z tego majątku jest w znacznym stopniu wyeksploatowana – oprócz młodej fabryki w Płońsku. Majątek obrotowy w 1983 r. wyliczono na nieco
ponad 2 mld zł, był on finansowany w 45% z wkładów przedsiębiorstwa, w 55% z kredytów, za
który trzeba zapłacić 65 mln odsetek. W roku 1983 zatrudniano we wszystkich czterech zakładach
3044 pracowników, czyli o kilka procent mniej niż w roku poprzednim. 2/3 załogi stanowiły wówczas kobiety. Ponad ¼ załogi to osoby w wieku do 25 lat; najliczniejszą grupę stanowili pracownicy
między 35. a 50. rokiem życia. Produkcja w 1983 r. wzrosła o prawie 10% w stosunku do 1982 r.
i wyniosła ponad 49 tys. ton. W artykule w gazecie zakładowej podsumowującym ten raport
podano także, że „w miejsce wyrobów z ziarna kakaowego zaczęto wprowadzać asortymenty mniej
importochłonne t.zw. czekoladopodobne, zwiększono również radykalnie produkcję proszku
kakaowego i wyrobów żelowych oraz pieczywa cukierniczego”. Wśród wielu informacji warto też
zwrócić uwagę na wskaźnik eksportu – ponad 4 tys. ton produktów o wartości 1 mln 600 tys.
dolarów amerykańskich14. Szczególnie interesująca jest informacja z jesieni 1984 r. – pismo zakładowe „Sygnały” podaje, że ZPC im. 22 Lipca znalazło się w zestawieniu 500 największych przedsiębiorstw miesięcznika „Zarządzanie”. Wydaje się, że lista taka inspirowana była słynną „Fortune
500” – taką zresztą interpretację przyjmuje autor artykułu. ZPC znalazły się na 79. miejscu pod
względem przychodów ze sprzedaży.

ww

Koniec lat 80. to zatem czas, kiedy zakład pod względem płynności radzi sobie, choć, jak widzimy,
ta płynność finansowana jest czasami na kredyt. Mimo wysokich obrotów, park maszynowy jest
w znacznej mierze wyeksploatowany. Zmienia się otoczenie instytucjonalne. Pierwsze sygnały na
temat tego, że zakład mógłby zostać sprywatyzowany lub wchodzić w różne formy współpracy
z zagranicznymi partnerami, zaczynają pojawiać się w drugiej połowie lat 80., a intensyfikują się
po uchwaleniu tzw. ustawy Wilczka i Rakowskiego z końca 1988 r., która umożliwiała obywatelom PRL podejmowanie działalności handlowej i spowodowała aktywizację drobnej przedsiębiorczości.

11

„Sygnały”, nr 10(285), 1.09–16.10.1980, s. 1.
„Sygnały”, nr 12(287), 1.12–15.12.1980, s. 1.
13
Co już zrobiła i jakie ma plany na rok 1981 komisja zakładowa NSZZ „Solidarność” – mówi przewodniczący inż. S. Wyczański. „Sygnały”, nr 1(288–289), 1–31.01.1981, s. 4.
14
Źr. Raport o stanie przedsiębiorstwa, „Sygnały”, nr 10–11, 27.04.1984, s. 1–2.
12
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Powojenna historia zakładów Wedla to narracja nie tylko o zmianie, lecz także o ciągłości. Zmiana
ustroju gospodarczego kraju odcisnęła piętno na jednym ze sztandarowych przedsiębiorstw spożywczych – jego dyrektor i zarazem ostatni przedwojenny właściciel został z niego wyrzucony wraz
z wejściem w życie przepisów o nacjonalizacji. Z fabryki nie znika jednak wielu pracowników, którzy
tworzyli jej załogę także przed wojną. To dzięki ich wysiłkom rozpoczęło się odgruzowywanie
i ponowne uruchamianie fabryki. W niekiedy trudnych warunkach o Janie Wedlu pamiętają
zarówno pracownicy, którzy mieli szansę go znać, jak i socjalistyczni kierownicy, którzy mimo
że nie było to w zgodzie z ówczesną polityką, do pewnego stopnia uważali się za obrońców jego
dziedzictwa i kontynuatorów jego dzieła – starali się rozwijać produkcję i wiedzę o technologii,
a także rozbudowywać zaplecze socjalne zakładów. Być może za element ciągłości możemy też
uznać ich dążenie do innowacyjności, np. poprzez wdrażanie technologii komputerowych czy
przejście na system wewnątrzzakładowego ustalania cen produktów, na co bez wątpienia musiało
wyrazić zgodę ministerstwo, któremu podlegał zakład. Zmianą było przekształcenie Wedla w centrum
konglomeratu zakładów przemysłu cukierniczego – ironią losu jest to, że fabryki zaciekłych konkurentów Wedla i Fuchsa znalazły się pod wspólnym zarządem.
W wyniku kryzysu lat 80. Zakłady im. 22 Lipca znalazły się w poważnych tarapatach finansowych. W stanie wojennym wprowadzono drastyczne podwyżki cen w handlu detalicznym, zamrożono znaczną część importu, gwałtownie spadało wydobycie np. węgla. W Wedlu po raz pierwszy
w jego historii zdarzało się, że stawały linie produkcyjne. W związku z tym, że rząd PRL nie był
w stanie spłacać długu zagranicznego, rozpoczęły się przygotowania do reform gospodarczych.

ww

Podobnie jak w wielu innych fabrykach w kraju park maszynowy Wedla był przestrzały. Przedsiębiorstwo miało trudności z zapewnieniem ciągłości produkcji. Już niedługo do kraju zaczną
przyjeżdżać przedstawiciele zachodniego kapitału, część z nich będzie zainteresowana tą starą
polską marką. Ale zagraniczne koncerny także będą chciały wejść na rynek polski ze swoimi produktami. Ponadto w kraju było kilka innych liczących się przedsiębiorstw przemysłu cukierniczego.
Jaki los czeka fabrykę na ul. Zamoyskiego i inne zakłady z ZPC? Czy Wedel będzie mógł konkurować z zagranicznymi produktami? Jacy kluczowi aktorzy (indywidualni i instytucjonalni) będą
zaangażowani w dalsze losy przedsiębiorstwa?
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Załącznik 1. Historia przedsiębiorstwa od zakończenia II wojny światowej
do 1989 roku

1949

Fabryka i sklepy firmowe zostają oficjalnie znacjonalizowane.

1950

Rozpoczyna się realizacja planu sześcioletniego, oficjalnie zwanego planem „budowy podstaw socjalizmu”,
w ramach którego nastąpiła intensywna industrializacja kraju. W Wedlu/ZPC następują uzupełnienie
i wymiana parku maszynowego (m.in. nabycie maszyn do karmelarni i piekarni, „toffiarek” i „irysiarek”,
a także zmiany w dziale waflowym po otrzymaniu części do maszyn z NRD).

1951

W przeddzień siódmej rocznicy ogłoszenia Manifestu Lipcowego przedsiębiorstwo otrzymuje nową nazwę:
Zakłady Przemysłu Cukierniczego im. 22 Lipca.

1952

Ukazuje się pierwszy numer czasopisma zakładowego „Sygnały”. Regularnie zaczyna ukazywać się od 1953 roku.

1956

Rozpoczyna się realizacja I planu pięcioletniego. Na jesieni wedlowcy w czynie społecznym przekazują część
produkcji oraz swoich zarobków Węgrom.

1960

Umiera Jan Wedel. W pogrzebie na cmentarzu ewangelicko-augsburskim na Woli uczestniczą tłumy byłych
i obecnych pracowników. W tym samym roku następuje połączenie z zakładem „Syrena”.

1967

Od stycznia rozpoczyna się eksperymentalne zarządzanie zakładami. W ramach eksperymentu wprowadzono
tzw. ceny normatywne produktów, ustalone przez pracowników ZPC na podstawie faktycznych kosztów
produkcji. Wyniki sprzedaży miały mieć wpływ na strukturę zatrudnienia i fundusz płac. Różnica między
wartością sprzedanej produkcji według cen zbytu i cen fabrycznych była odprowadzana do budżetu państwa.

1968

Do ZPC dołączony zostaje mały zakład produkcji krówek w Milanówku.

1969

ZPC wchodzi w posiadanie domu wczasowego w Krynicy Górskiej.

1970

Otwarto stołówkę, która służy pracownikom do dziś.

1971

Po raz pierwszy od nacjonalizacji w zakładzie świętuje się (okrągłą) rocznicę powstania firmy. Od utworzenia
pierwszej cukierni przez Karola Wedla mija 120 lat.

1972

Fabrykę odwiedza pierwszy sekretarz PZPR Edward Gierek.

1976

Budowa nowego zakładu produkcji ciastek (m.in. delicji) w Płońsku.

1978

Gazeta zakładowa opisuje podrobione produkty wedlowskie trafiające do sklepów. W fabryce powstaje sklep
dla pracowników.

1979

Zakład „Syrena” obchodzi 150-lecie.

1980

W listopadzie powstaje zakładowa „Solidarność”. W zakładzie istniał już branżowy związek zawodowy
zrzeszony w CRZZ.

1981

Podczas zjazdu „Solidarności” w fabryce gości Karol Whitehead, spadkobierca rodziny Wedlów.

1983

Po raz pierwszy ma miejsce przestój w produkcji czekolady pełnej.

1985

Fabryka na Zamoyskiego obchodzi 135-lecie. Produkty łatwiej jednak kupić w Pewexie (sklepie tzw.
eksportu wewnętrznego) niż w zwykłym obiegu.

1989

Ponownie w zakładzie zawiązana zostaje „Solidarność”. Pojawiają się przedstawiciele zagranicznych
koncernów.

ww
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1945

W połowie stycznia rozpoczyna się ofensywa radziecka i trwają ciężkie bombardowania Pragi, jednak
fabryka pozostaje niemal bez szwanku. W kwietniu ruszają prace budowlane. Od maja na liście pracowników
pojawia się Jan Wedel, który powrócił z obozu pracy. Z końcem roku fabryka jest już odbudowana w 90%.
Jan Wedel zostaje z niej usunięty.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Kozłowskiego (2004), Budrewicza (2004), gazety zakładowej „Sygnały” i materiałów archiwalnych.
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Załącznik 2. ZPC im. 22 Lipca – 25 lat w służbie Polski Ludowej

Źródło: „Sygnały” nr 7(167), lipiec 1969, s. 1.

ww

Załącznik 3. Pracownice jednej z linii produkcyjnych

Źródło: „Sygnały” nr 9(157), wrzesień 1968, s. 1.
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Załącznik 4. Opakowania torcika wedlowskiego.

Źródło: wzory opakowań i wzory opakowań na eksport, Archiwum Państwowe m.st. Warszawy, zespół 98/I, sygn. 150, 151
(obrazek lewy, opakowanie pochodzi z lat 30.), http://alek-toiowo.blogspot.com/2012/07/22-lipca.html (obrazek prawy).

Załącznik 5. Wzory opakowań cukierków

Źródło: wzory opakowań na eksport, Archiwum Państwowe m.st. Warszawy, zespół 98/I, sygn. 150, 151.

ww

Załącznik 6. Wzór opakowania czekolady, lata 60. (po lewej)
i lata 70. (po prawej)

Źródło: http://www.bikop.eu/dlibra/results?action=SearchAction&skipSearch=true&mdirids=&server:type=both&temp
QueryType=-3&encode=false&isExpandable=on&isRemote=off&roleId=-3&queryType=-3&dirids=1&rootid=&query=w
edel&localQueryType=-3&remoteQueryType=-2 (21.07.2016).
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Załącznik 7. Karta z kroniki przodowników pracy – 1949 rok

ww

Źródło: przodownicy pracy państwowej fabryki E. Wedel 1949, Archiwum Państwowe m.st. Warszawy, zespół 98/I, sygn. 154.
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Załącznik 8. Ogłoszenie o konkursie dla pracowników na opracowanie
nowych asortymentów na XXIV Międzynarodowe
Targi Poznańskie

ww

Źródło: „Sygnały” nr 5, 5 kwietnia 1955, s. 4.
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Załącznik 9. Statut Rady Robotniczej ZPC im. 22. Lipca w Warszawie

Źródło: „Sygnały” nr 5, 5 kwietnia 1957, s. 6.
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Załącznik 10. Regulamin pracy Zakładów Przemysłu Cukierniczego
im. 22 Lipca w Warszawie wprowadzony przez Radę
Zakładową, Radę Pracowniczą oraz Dyrekcję w 1957 (fragm.)
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I. Rozkład czasu pracy.

1. Wszystkich pracowników obowiązuje czas pracy 8 godzin w dni normalne i 6 godzin w soboty – łącznie 46 godzin
tygodniowo. W godzinach pracy przysługuje pracownikom przerwa na śniadanie – 15 minut, w porze ustalonej
przez kierownika działu w granicach czasu:
zmiana podstawowa – godz. 10-11
I zmiana – godz. 11-12
II zmiana – godz. 18-19
III zmiana – godz. 2-3.
2. Zakład pracuje w zasadzie na trzy zmiany. Wynika z tego dla pracowników obowiązek podjęcia pracy na każdej ze
zmian na polecenie kierownika – zgodnie z potrzebami zakładu.
Z obowiązku tego zwolnione są kobiety poczynając od 4 miesięcy ciąży oraz mające dzieci w wieku do 2 lat życia
i kobiety samotne posiadające małoletnie dzieci (do 14 roku życia) o ile są jedynymi ich opiekunami – na
podstawie aktualnych zaświadczeń – mogą być zwolnione z pracy nocnej.
3. Obowiązujące godziny pracy dla pracowników:
a. zmiany podstawowej: 7-15, w soboty 7-13,
b. zatrudnionych na dwie lub trzy zmiany: 6.00-14.00, 14-22.00, 22.00-6.00, w soboty 6-12.00, 12-18.00, 18.0022.00. (...)
6. Matkom karmiącym po przedstawieniu odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego zezwala się na opuszczenie
w ciągu 8-godzinnego dnia pracy 2 raz po pół godziny, które wlicza się do czasu pracy. (...)
7. Czas pracy młodocianych w okresie przyuczenia do zawodu, jak również czas pracy po zakończeniu okresu
przyuczenia, aż do ukończenia 16 roku życia nie może przekraczać 6 godzin dziennie i 36 godzin tygodniowo. (...)

II. Wykaz dni wolnych od pracy

1. Zakład pracy jest nieczynny w niedzielę oraz dni wolne od pracy, określone obowiązującymi zarządzeniami władz
państwowych. Praca transportu i magazynów uregulowana jest osobnym zarządzeniem.

III. Czas i miejsce wypłaty wynagrodzenia

Wypłaty wynagrodzenia dla pracowników fizycznych dokonywane są za okresy miesięczne w dniach: 25 – zaliczka
poczet poborów za dany miesiąc, 10 — wyrównanie poborów za miesiąc ubiegły. Wypłaty poborów dla
pracowników umysłowych dokonywane są za okresy miesięczne, w ostatnim dniu miesiąca. (...)

IV. Bezpieczeństwo pracy

Pracownicy winni stosować się do przepisów BHP i zabezpieczenia przeciwpożarowego, zawartych
w obowiązujących zarządzeniach państwowych i kierownictwa zakładu.

V. Nieobecność w pracy (...)

ww

W przypadku spóźnienia do pracy, pracownik winien natychmiast przedłożyć kierownikowi swojego działu dowody
usprawiedliwiające spóźnienie. Decyzję w sprawie uznania spóźnienia za usprawiedliwione lub nie – wydaje
kierownik działu. (...)
Mając na względzie, że nieusprawiedliwione opuszczanie pracy i spóźnianie się w naszym zakładzie jest zjawiskiem
częstym i utrudnia załodze terminowe wykonanie zadań produkcyjnych – za nieusprawiedliwioną
nieobecność w pracy, kierownictwo zakładu na wniosek właściwego kierownika ma prawo stosować następujące
kary:
a) za nieusprawiedliwione opuszczanie w ciągu roku kalendarzowego 1 dnia pracy – upomnienie,
b) za nieusprawiedliwione opuszczanie w ciągu roku kalendarzowego drugiego dnia pracy – lub dwóch kolejno
– nagana z ostrzeżeniem,
c) za nieusprawiedliwione opuszczanie w ciągu roku kalendarzowego trzeciego dnia pracy – lub trzech kolejno
– przeniesienie do pracy o niższym wynagrodzeniu w tym samym dziale bez wypowiedzenia warunków umowy
o pracę i płacę (na okres do 3 miesięcy),
d) za samowolne nieusprawiedliwione opuszczenie w ciągu roku kalendarzowego czwartego dnia pracy, lub
czterech dni kolejno zwolnienie z pracy z zachowaniem ustawowego czasu wymówienia,
e) nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy trwająca dłużej niż cztery dni bez podania przez danego pracownika
przyczyny tej nieobecności – daje kierownictwu prawo do natychmiastowego zwolnienia bez prawa do
odszkodowania. (...)

VI. Przepisy porządkowe

1. W celu utrzymania i zabezpieczenia należytego porządku na terenie zakładu zabrania się:
a) przynoszenia napojów alkoholowych do zakładu oraz spożywania alkoholu na terenie całego zakładu,
przychodzenia do pracy w stanie nietrzeźwym,
b) palenia tytoniu na terenie zakładu z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych,
c) przechowywania ubrań poza miejscami do tego przeznaczonymi (szatnie, lokale biurowe),
d) samowolnego opuszczania stanowiska roboczego i chodzenia po innych działach. Do innego działu pracownik
może się udać jedynie na polecenie swojego przełożonego,
e) samowolnego przedłużania przerwy śniadaniowej, wcześniejszego rozpoczynania pracy,
f) przedwczesnego odbijania kart zegarowych lub za pośrednictwem innych pracowników,

Studium przypadku jest efektem projektu pt.: „Alternatywne źródła kapitału społecznego w praktykach zarządzania organizacjami”
realizowanego w Akademii Leona Koźmińskiego i finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Lider”.
Materiał pochodzi ze strony www.studiumprzypadku.edu.pl

Historia Zakładów E. Wedel (1944–1989): Zjednoczenie Przemysłu Cukierniczego

17

w.s
tud
ium
prz
ypa
dku
.ed
u.p
l

g) wykonywania zabiegów toaletowych, jak czesanie się, malowanie, pudrowanie, czyszczenie odzieży, obuwia itp.
na halach produkcyjnych,
h) przynoszenia do działów produkcyjnych teczek, walizek itp.
2. Dla zachowania wysokiej jakości naszych wyrobów pracownicy obowiązani są:
a) zachować czystość przy pracy, przestrzegać higienę osobistą oraz czystość na swoim miejscu pracy;
szczególnie dbać o czystość maszyn i urządzeń; przestrzegać stosowania obowiązujących receptur, dbać
o oszczędne użycie surowca,
b) pracować wyłącznie w ubraniach ochronnych (...).
3. Każdy pracownik jest bezwzględnie zobowiązany wykonać każde polecenie służbowe swoich przełożonych;
prowadzącego zespół brygadzisty, starszego majstra, kierownika zakładu. W przypadku gdy pracownik uważa, że
polecenie to jest dla niego krzywdzące, musi zwrócić się do wyższego przełożonego, ale nie zwalnia go to od
obowiązku wykonania tego polecenia w taki sposób i w takim terminie, jak określił to przełożony, wydający dane
polecenie służbowe.
4. a) Niedopuszczalne jest przywłaszczanie sobie surowców lub gotowej produkcji – w chęci wyniesienia z terenu
działu lub zakładu względnie pomagania w tym innym osobom,
b) dla zabezpieczenia powyższego wszyscy pracownicy podlegają rewizji. Pracownicy, którzy narusza ten przepis
regulaminu pracy – będą zwalniani z pracy dyscyplinarnie (w trybie natychmiastowym bez prawa do
odszkodowania).
(...)
Źródło: „Sygnały” nr 3, 23 lutego 1957, s. 4–5.

Bibliografia

Budrewicz, O. (2004). Opowieść pachnąca czekoladą. Warszawa: Agencja Reklamowa Padjas.

Czasopismo „Sygnały Z.P.C. im. 22 Lipca”: organ Komitetu zakładowego P.Z.P.R., Z.M.P., Rady
Zakładowej i Dyrekcji, Biblioteka Narodowa sygn. P.27208 A.
Jak Franciszek Makowski uruchamiał karmelarnię (1982). Sygnały, 7–8.
Kartki z historii (1966). Sygnały, 5(130).

Kornai, J. (1985). Niedobór w gospodarce. Warszawa: PWE.

Kozłowski, M. (2004). Krótka histroria rodzinnej firmy. Kraków: Agencja Reklamowa Padjas.

Sprawa obiektowa kryptonim: Delicja. ZPC im. 22 lipca E. Wedel w Płońsku – ochrona operacyjna.
Instytut Pamięci Narodowej, syg. IPN BU 0133/88/J.
Wywiady biograficzne z byłymi pracownikami ZPC im. 22 Lipca/ E. Wedel zarchiwizowane
w Archiwum Historii Mówionej Domu Spotkań z Historią w Warszawie: sygnatury od W_1
do W_2315.
Wywiady oral history z osobami związanymi z zakładami Wedla nagrane w 2010 i zarchiwizowane
przez Muzeum Warszawskiej Pragi16: sygnatury od W_24 do W_40.
Zbiory archiwalne – Archiwum Państwowe m.st. Warszawy, zespół 98/I.

ww

Z nowym rokiem – nowe zadania. Przed II Zjazdem ZMP (1955). Sygnały, 1, 17.

15

Serdeczne podziękowania dla dr Joanny Wawrzyniak i zespołu badawczego z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz zespołu Archiwum Historii Mówionej Domu Spotkań z Historią.
16
Serdeczne podziękowania dla Katarzyny Kuzko za udostępnienie zbioru.

Studium przypadku jest efektem projektu pt.: „Alternatywne źródła kapitału społecznego w praktykach zarządzania organizacjami”
realizowanego w Akademii Leona Koźmińskiego i finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Lider”.
Materiał pochodzi ze strony www.studiumprzypadku.edu.pl

