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omisja Zakładowa nr 311 NSZZ 
„Solidarność” oraz ZZ PPC postanowiły nie 
podpisać porozumienia z Pracodawcą 

dotyczącego zmian zaproponowanych dla 
pracowników produkcji zatrudnionych w I kategorii 
zaszeregowania. To trudne, ale nie byliśmy w 
stanie zaakceptować propozycji, która byłaby w 
jakikolwiek sposób nie zgodna z naszymi 
sumieniem. Oznacza to, że Pracodawca, jeżeli w 
dalszym ciągu zamierza dokonać zmian, musi 
ustalić i ogłosić regulamin, uwzględniając w miarę 
możliwości propozycje, które zostały 
przedstawione podczas 20 dniowego okresu 
konsultacji ze związkami zawodowymi.  
Dla NSZZ „Solidarność” złożone propozycje nie 
umożliwiłyby kontynuowania zatrudnienie na 
niezmienionym poziomie. Nadal uważamy że 
przyczyna takiej sytuacji nie wiąże się z nadwyżką 
pracowników, ale sposobem planowania i 
zarządzania produkcją. Zaproponowane zmiany 
doprowadzić mogą do odejścia znacznej grupy 
doświadczonych pracowników, co poważnie 
zaszkodzi nie tylko wizerunkowi firmy, ale 
doprowadzić może do pogorszenia, jakości wyrobów, 
co stanowi zagrożenie dla reszty pracowników 
zależnych od produkcji. I jak by tego było mało, 
następne  zmiany związane będą z łączeniem 
niektórych stanowisk oraz  działem utrzymania 
ruchu, który ma oddelegować na  razie na próbe 
techników na stanowiska operatorskie w celu 
zbadania mozliwości pracy ich w zespole 
produkcyjnym.  

wiązek Solidarność w dniu 25.10.2013 roku 
przekazał Zarzadowi pismo z żądaniami 
wycofania się zaproponowanych zmian. 

Komisja Zakładowa wskazała też inne punkty, które 
mogły pośrednio wpłynąć na tą sytuację.  
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”zgodnie z 
Ustawa o rozwiazywaniu sporów zbiorowych z dnia 
23 maja 1991 roku żąda: 
 

1. Wycofania się ze zmian zawartych w pismie 
z dnia 08.10.2013 roku dla „pracowników 
produkcji” zaszeregowanych w I kategorii. 
 

2. Zaprzestania zatrudniania pracowników 
agencji pracy tymczasowej na stanowiskach 
powyzej I kategorii zaszeregowania. 

 
3. Zaprzestania podnoszenia norm 

wykonywanej pracy, poprzez zmniejszanie 
obsad stanowiskowych, na podstawie 
osobistego zaangażowania pracowników, a 
nie w wyniku wprowadzonych modyfikacji i 
udoskonaleń. 

 
4. Zaprzestania działań dyskryminujacych 

kobiety poprzez utrudnianie im rozwoju i 
drogi awansu na stanowiskach 
produkcyjnych, oraz przygotowanie 
projektu rozwoju, zgodnie z 
obowiazujacymi nadal opisami stanowisk i 
wymaganiami tam okreslonymi. 

 
5. Przeprowadzenie kompleksowych badań 

wysiłkowych i kalorycznosci pracy na 
stanowiskach wymagajacych fizycznego i 
manualnego zaangazowania pracownika 
(pracownicy produkcji, pakowaczki, 
operatorzy maszyn). 

 
6. Przestrzegania zapisów artykułu 129 

paragraf 3 kodeksu pracy. 
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W przypadku niezrealizowania powyższych żądań 
w terminie 20 dni od otrzymania niniejszego 
pisma, Komisja Zakładaowa nr 311 NSZZ 
„Solidarność” zastrzega sobie mozliwość 
zastosowania wszelkich działań przewidzianych w 
ustawie o rozwiazywaniu sporów zbiorowych ze 
strajkiem włącznie. 

 
 

d dnia 29.10.2013 odbywają się spotkania na 
których poinformowano was o czekajacych 

zmianach. Bardzo przepraszam że nie byliśmy 
uczetstnikami tych spotkań, jako działacze 
zwiazkowi. Komunikacja związana ze zmianami 
należała w tej sytuacji do Pracodawcy. Nie 
chcieliśmy także w żaden sposób zakłucić 
przekazywania przez kierownictwo informacji na 
temat działań jakie podjął Zarzad. Zresztą jak już 
oficjalnie wiecie, związek nie podpisał 
porozumienia dotyczącego zbiorowych 
wypowiedzeń umowy o pracę.  Nie oznacza to, że 
Solidarności nie zależy na pracownikach i ich 
przyszłosci w zakładzie. Wręcz przeciwnie, to 
przecież my od czerwca prowadzimy rozmowy na 
ten temat. Owocem tych spotkań jest jednak 
sytuacja zainicjowana przez pracodawcę, oraz 
zbliżajacy się spór zbiorowy z Komisją Zakładową 
NSZZ „Solidarność”. Piszę tylko wyłącznie o nas, 
zdając  sobie sprawę z tego, że związek OPZZ nie 
podjął się do tej chwili tego ruchu. 
 

tanowisko Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” związane z poszczególnymi 

punktami pisma, omówimy szczegółowo w 
niedługim czasie. Teraz pragnę skupić się na 
najbliższych działaniach i zająć się krótko tematem 
związany z procesem, jaki w listopadzie zostanie 
uruchomiony. Najważniejszą sprawą będzie 
potwierdzenie odbioru powiadomienia o zmianie 
warunków umowy o prace i płacę. Sposób 
powiadomienia nawet ustny jest skuteczny w 
momencie waszego spotkania z osobą 
upoważnioną do wręczania tego typu 

dokumentów. Dlatego najlepiej potwierdzić odbiór 
krótkim otrzymałem/łam w dniu ….. Ma to 
znaczenie w momencie złożenia sprawy do sądu 
pracy i zawitych terminów składania pozwów. 
Macie 7 dni od momentu otrzymania pisma, aby 
złożyć stosowny dokument do sądu pracy. Dlatego 
tak ważny jest oprócz podpisu data odbioru 
dokumentu.  
 

prawy członków NSZZ „Solidarność” trafią 
najpierw do Komisji Zakładowej, która będzie 

miała 5 dni na zajęcie stanowiska i wyrażenie opinii 
dotyczącej każdego z was. Jest to wymagane w 
momencie, kiedy związek nie podpisuje 
porozumienia i powinny odbyć się konsultacje 
zgodne z artykułem 38 K. P. Członkowie związku 
dostana także opiekę prawników Regionu 
Mazowsze NSZZ „Solidarność”, którzy pomogą 
skonstruować pismo do sądu pracy, jeżeli taką 
decyzję podejmiecie. Niestety w tych sprawach nie 
jest możliwe złożenie pozwu grupowego, dlatego 
każdy z was indywidualnie będzie musiał 
pofatygować się na ulicę Terespolską. 
 

ażnym jest też okres dotyczący podjęcia 
decyzji związanej z przyjęciem lub 

odrzuceniem zmiany warunków pracy i płacy, które 
proponuje pracodawca. Będziecie mieli na to 
połowę okresu wypowiedzenia rozpoczynającego 
się od dnia określonego w dokumencie. Jest to 
najczęściej pierwszy dzień miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym zostało wręczone pismo. Do 
połowy okresu musicie złożyć oświadczenie o nie 
przyjęciu warunków. Ale jeżeli wasza decyzja jest 
na TAK, to nie musicie wykonywać żadnego ruchu.  
 

rudno jest nam się odnieść do tego, czy 
propozycja zmiany etatów, jest dla was 

wystarczająca, aby dalej pracować w Wedlu, czy 
może po zastanowieniu podejmiecie inną decyzję. 
Nikt poza WAMI nie jest w stanie wykonać tego 
ruchu. Czy w dalszym ciągu, patrząc na sytuacje 
rynkową i zasoby gospodarstwa domowego, 
chcecie albo musicie kontynuować prace w Lotte 
Wedel. Czy będziecie szukać wyzwania w innym, 
może wcale nie lepszym miejscu pracy, ale za 
bardziej godziwe warunki.  
Komisja Zakładowa nie zamierza i nie będzie 
wywierała żadnej presji na pracowników oraz w 
jakikolwiek sposób namawiała i przekonywała, za 
którymkolwiek rozwiązaniem. To musi być WASZ 
krok i WASZA decyzja, w tej bardzo trudnej chwili. 
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