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Informujemy wszystkich  o zmianie umieszczenia 
gabloty związkowej , która od wielu lat jest jednym z 
miejsc informacyjnych związku. 
Obecnie  gablota została umiejscowiona na III piętrze 
budynku biurowego Spółki. 

* 
Ważnym elementem działalności Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” jest funkcja Przewodniczącego 
Koła Związkowego.         
W naszej strukturze związkowej istnieje 10 kół 
wydziałowych , skupiających wszystkich czynnie 
pracujących członków związku.  
Jedną z zalet takiej organizacji jest znajomość przez 
Przewodniczącego Koła środowiska pracy w podległej 
komórce związkowej , co ułatwia przepływ informacji 
pomiędzy Komisją Zakładową ,  
a szeregowymi Członkami Związku.           
Będąc bliżej bezpośredniego stanowiska pracy , oraz 
mając najbliższy kontakt z członkami , jako pierwszy 
podejmuje działania w sytuacjach konfliktowych i 
opiniotwórczych , dotyczących problemów 
występujących w środowisku pracy.           Dlatego 
bardzo ważnym  jest poznanie problematyki  
występującej w jego kole związkowym , oraz bliższa 
współpraca z Wydziałowym Społecznym Inspektorem 
Pracy.  
Ocena warunków społecznych  i stosunków 
międzyludzkich pozwalają mu na pole manewru i 
zażegnanie problemu bez angażowania władz 
związkowych , oraz kierownictwa zakładu pracy.                     
Następnym z zadań Przewodniczących Koła jest 
opiniowanie  wniosków , postulatów i podań 
składanych przez członków związku do rozpatrzenia 
przez Komisję Zakładową .  
Na każdym z tych dokumentów powinna znaleźć się  
adnotacja Przewodniczącego Koła wyrażająca poparcie 
bądź wniosek o odrzucenie danego pisma z motywacją 
poczynienia późniejszych decyzji przez Komisję 
Zakladową.               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zawiadamiamy wszystkich pragnących uczestniczyć w 
VI Międzynarodowej Spartakiadzie Przemysłu 
Spożywczego NSZZ „Solidarność” , że decyzją Komisji 
Zakładowej wzorem roku ubiegłego , wszyscy 
członkowie związku , oraz nie zrzeszeni , aktywnie 
uczestniczący w konkurencjach sportowych, mogą 
liczyć na pokrycie w połowie kosztów zakwaterowania. 
Wszystkim chętnym przypominamy , że zapisy 
prowadzone są telefonicznie lub osobiście w pokoju 
NSZZ „Solidarność” do dnia 15.04.2002 roku. 
Termin Spartakiady 24-26.05.2002 r w Miałkówku. 

* 
Dnia 03.04.2002r odbył się we Wrocławiu przegląd 
warunków pracy , w którym uczestniczyli 
przedstawiciele Związków Zawodowych działających 
w Spółce , oraz Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy 
Marek Stabiński.  
Zgodnie z zapisami Układu Zbiorowego Pracy w 
pracach komisji powinien uczestniczyć przedstawiciel 
każdego ze związków działających w Spółce.  
NSZZ „ Solidarność” wytypowała Członka Komisji 
Problemowej BHP Ewę Kapciak do uczestnictwa w 
przeglądzie oddziału  wrocławskiego. 
 
Gorący temat  -  Dręczenie w pracy 

 
Mobbing ( z ang. rzucanie się na kogoś lub na 
coś) to systematyczne, złośliwe dokuczanie ze 
strony szefa, kolegów a czasem nawet i 
podwładnych. Szacuje się, iż jego ofiarą pada 
3,5 proc. populacji pracujących. 
 
Pragniemy wywołać temat do jednego z następnych 
wydań Infosa , czy w naszej Spółce istnieje problem 
mobbingu.           Mobbing najczęściej występuje w 
organizacjach, w których kierownictwo albo nie 
dostrzega pojawiających się konfliktów i przyjmuje 
strategię na przeczekanie, albo wręcz przeciwnie - 
staje się jedną ze stron sporu, biorąc czynny udział w 
pastwieniu się nad pracownikami.      Czynnikiem, 
który wpływa na rozwój mobbingu w firmie jest 
również skoncentrowanie nadmiernej władzy w 
rękach pewnej grupy osób. Władza ta może mieć 
charakter nieformalny i w takich sytuacjach jest 
nawet bardziej niebezpieczna , ponieważ nie 
ograniczają ją żadne przepisy.       Jednym z 
klasycznych przejawów mobbingu jest używanie słów 
i zachowań godzących w godność człowieka i jego 
podstawowe prawa.  
Jest on szczególnie nasilony w sytuacji wysokiego 
bezrobocia, kiedy pracodawca może dyktować 
warunki i traktować pracowników przedmiotowo.                   
W sytuacji coraz bardziej narastającej konkurencji, 
wiele firm dąży do ograniczenia kosztów pracy do 
minimum - ich celem jest minimalizowanie płacy z 
jednoczesnym zwiększeniem wymagań wobec 
pracowników.   
                                                      Redakcja 

(02)  10  kwiecień  2002 r.  

Gazetka Komisji Zakładowej nr 311 NSZZ „Solidarność” Cadbury Wedel Sp. z o.o. 
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Uchwała KK nr 91/02 
ws. opinii o projekcie nowelizacji ustawy - 

Kodeks pracy i innych ustaw 

"Praca znajduje się pod ochroną 
Rzeczypospolitej Polskiej. Państwo sprawuje 
nadzór nad warunkami wykonywania pracy" 

(art. 24 Konstytucji RP). 

W Polsce odsetek ludzi potencjalnie aktywnych 
zawodowo, a pozbawionych tej gwarantowanej 
konstytucją ochrony przybiera zastraszające 
rozmiary. Projekt zmian Kodeksu pracy przygotowany 
przez rządzącą koalicję jest kolejnym zamachem na 
prawa pracownicze, cofającym cywilizacyjnie Polskę 
do początku XX wieku i oznacza uchylanie się rządu 
od realizacji konstytucyjnych zadań oraz 
usankcjonowanie powszechnego dotychczas łamania 
prawa pracy. Jest to także sprzeczne z przyjętym 
przez rząd w czasie negocjacji europejskich 
zobowiązaniem do zapewnienia coraz większej ilości 
coraz lepszych miejsc pracy. 

NSZZ "Solidarność", broniąc Kodeksu przed 
nieracjonalnymi zmianami, broni nie tylko swoich 
członków, działa również w interesie pracowników i 
bezrobotnych pozbawionych ochrony związków 
zawodowych. Tzw. uelastycznienie Kodeksu pracy w 
rzeczywistości zwiększy bezrobocie, co jest 
szczególnie groźne w kontekście ostatnio przyjętych 
przez Sejm ustaw i decyzji istotnie zwiększających 
koszty firm. Proponowane zmiany służą więc 
odwróceniu uwagi od działań rządu pogarszających 
sytuację firm, skonfliktowaniu środowiska 
pracodawców ze związkami i tworzeniu pretekstu do 
obarczania związków zawodowych winą za poziom 
bezrobocia.  

W obronie przed m.in.:  

 możliwością jednostronnego rozwiązywania 
układów zbiorowych,  

 obniżeniem dodatków do nadgodzin,  
 pozbawieniem pracowników zwalnianych z 

przyczyn dotyczących pracodawcy prawa do 
odprawy pieniężnej,  

 możliwością stosowania przez pracodawców 
sześciodniowego tygodnia pracy bez prawa do 
dodatku za godziny nadliczbowe przez 
większą część roku,  

 wyłącznie indywidualnym ustalaniem z 
pracodawcą warunków pracy i płacy przez 
pracowników,  

 możliwością dokonywania odstępstw od 
przepisów prawa pracy na niekorzyść 
pracownika w układzie zbiorowym pracy.  

NSZZ "Solidarność" zastosuje wszelkie dostępne 
środki. Upoważnia nas do tego faktyczny zamach na 
dotychczasowy dorobek dialogu społecznego w 
Polsce. W dobrze pojętym interesie społecznym, 
wzywamy rząd do podjęcia walki z szerzącymi się 

patologiami: korupcją, nieuczciwą konkurencją, 
łamaniem prawa, a także do odstąpienia od pogróżek 
i konfrontacji ze związkami zawodowymi. Domagamy 
się wycofania rządowego projektu zmian Kodeksu 
pracy. Ze swojej strony deklarujemy gotowość do 
współpracy w działaniach pozytywnych. Postulujemy 
powrót do dialogu i podjęcie negocjacji dotyczących 
konkretnych działań na rzecz tworzenia miejsc pracy i 
rozwoju gospodarczego kraju. 

Informacja ze strony: www.solidarnosc.org.pl  
 
 
 
 

 
Rząd zaproponował wprowadzenie szeregu zmian do 
kodeksu pracy mają uelastycznić przepisy prawa 
pracy, obniżyć koszty zatrudnienia oraz ograniczyć 
wymagania o charakterze biurokratycznym.  
Jedno nie ulega najmniejszej wątpliwości, 
zdecydowana większość rządowych poprawek uderza 
w prawa pracownicze, a nowe przepisy zamiast 
ograniczać bezrobocie będą raczej ułatwiały 
zwalnianie już zatrudnionych.  
Dotychczas każdy, kto znalazł nową posadę, dostawał 
umowę na czas określony (najczęściej na trzy 
miesiące).  
Przepisy kodeksu pracy zapewniały jednak, że już 
trzecia umowa powinna być bezterminowa. Zgodnie z 
propozycją rządową pracodawca będzie miał prawo 
wystawiać dowolną ilość umów na czas określony 
przez całe 3 lata.    Nie trzeba będzie nikogo 
wyrzucać, wystarczy dać mu umowę na trzy lata, a 
potem jej po prostu nie przedłużyć.    Nowym 
pomysłem mają  być tzw. umowy o pracę (na czas 
określony) w celu zastąpienia innego pracownika.             
Jeżeli więc pracodawca przyjmie kogoś do pracy np. 
w miejsce osoby przebywającej na urlopie 
wychowawczym lub na długim zwolnieniu, wówczas 
będzie mógł taką umowę rozwiązać zalewie z 3-
dniowym  wypowiedzeniem. 
Następne niespodzianki które szykuje rząd są 
niemiłym zaskoczeniem dla obecnie pracujących ,  
a  dotyczą znacznego ograniczenia dopłat za godziny 
nadliczbowe.  
Dotychczas  za pierwsze dwie takie godziny 
pracodawca musi zapłacić o 50 procent więcej, a za 
każdą kolejną - o 100 procent więcej, a w nowelizacji 
proponuje zrównanie wszystkich stawek do 50 proc.  
Nowym  pomysłem koalicji rządzącej jest propozycja 
wydłużenia tzw. okresu rozliczeniowego czasu pracy. 
Obecnie 41-godzinny tydzień pracy (od 2003 roku - 
40-godzinny) pracodawca musi rozliczyć maksymalnie 
w ciągu trzech miesięcy.           W tym też czasie 
musi udzielić należnych pracownikowi wolnych dni za 
godziny nadliczbowe lub wypłacić za nie ekwiwalent 
pieniężny.     Propozycja rządu zmierza zaś do tego, 
aby czas pracy rozliczać w ciągu czterech miesięcy, a 
w "uzasadnionych przypadkach" nawet w ciągu całego 
roku kalendarzowego.  Tylko po co komu miesięczny 
urlop np. w listopadzie , zwłaszcza że pracownik straci 
prawo wyboru, czy woli za godziny nadliczbowe czas 
wolny czy dodatkowe pieniądze.    Zamach na 
godziny nadliczbowe to nie wszystko , rząd zamierza 
ograniczyć prawa pracownicze również odnośnie 
urlopów.  
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Projekt nowelizacji kodeksu pracy z jednej strony 
zwalnia bowiem wszystkich pracodawców z 
obowiązkowego sporządzania planu urlopów, z drugiej 
zaś wydłuża okres na wykorzystanie zaległego urlopu 
wypoczynkowego, może to oznaczać, że niektórzy na 
udzielenie urlopu będą czekali miesiącami, a może 
nawet latami i to nie zawsze w czasie kiedy nam to 
odpowiada. 
Kłopoty z urlopem mogą wydawać się jednak niczym 
w porównaniu z kolejną propozycją , która od stażu 
pracy w danym zakładzie uzależnia prawo do odprawy 
emerytalno - rentowej.       
Zagrożone są zresztą nie tylko odprawy emerytalno - 
rentowe, ale również te przysługujące w razie 
zwolnień grupowych.       Jeżeli pracownik był u 
danego pracodawcy zatrudniony krócej niż dwa lata, 
to taka odprawa nie będzie mu się w ogóle należała. 
I jeszcze jedna rewolucyjna propozycja rządowa , a 
mianowicie że postanowienia układów zbiorowych 
mogą  zawierać odstępstwa od warunków 
wynagradzania oraz przyznawania innych świadczeń 
związanych z wykonywaniem pracy.          
Oznacza to, że układ zbiorowy zawarty w określonym 
zakładzie pracy może pozbawiać pracowników praw 
wynikających z powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa pracy. 
Co więcej, rząd chce dodatkowo wprowadzić 
możliwość jednostronnego rozwiązywania układów 
zbiorowych.     Nietrudno wyobrazić sobie sytuację, 
gdy pracodawca, na którego układ zbiorowy nakłada 
np. dodatkowe obowiązki, po prostu wypowiada 
wynikające z niego warunki umowy o pracę. 
Jest to zamach na układy zbiorowe jako źródło prawa 
pracy, a Rząd chce podważyć to, o co walczyliśmy.  
Pogląd że wprowadzone do kodeksu pracy zapisy , 
przyniosą zmiany w zwalczaniu wysokiego bezrobocia 
, jest już na wstępie błędny , a propagandowe 
nagłośnienie przez media nie sprzyja rozmową i 
tworzy lobby antypracownicze. 
Podsumowując: takie rozwiązania przyjęte przez 
koalicję rządzącą na pewno nie będą korzystne dla 
pracowników.  
 
Co myślisz o nowelizacji kodeksu pracy ?  Takie 
pytanie zadałem kilku pracownikom naszej Spółki. 
 
 
JERZY WENELCZYK – linia batonów 
 
„Nowelizacja Kodeksu Pracy idzie w kierunku 
znacznego ograniczenia uprawnień pracowniczych. 
Mimo że bezrobocie osiągnęło nie notowaną skalę , to 
jednak problemu tego nie da się rozwiązać 
ograniczając uprawnienia pracownicze. Efektem tych 
zmian może być pogorszenie sytuacji pracujących , z 
równoczesną niewielką możliwością stworzenia 
nowych stanowisk pracy. Koszty funkcjonowania 
Państwa są obecnie bardzo wysokie i tu trzeba szukać 
środków budżetowych , które mogły by się realnie 
przyczynić do powstania nowych miejsc pracy” 
 
WIESŁAW ZIELIŃSKI – zasilanie mas tłustych 
  
„Zmiany które są proponowane są nie do przyjęcia 
przez pracowników , i uderzają bezpośrednio w nich, 
a nie zmierzają do polepszenia warunków pracy i do 
stworzenia nowych miejsc w zakładach” 
 

ZENON KSIĄŻEK – dział czekolady twardej 
 
„ Nie do przyjęcia w formie proponowanej przez Rząd 
, można iść na pewne ustępstwa ale nie tak daleko 
idące. Nie do pomyślenia jest ograbianie ludzi z 
pewnych uprawnień , licząc na to że zlikwiduje to 
poziom bezrobocia . Można zlikwidować bezrobocie 
stwarzając warunki do tego , a nie likwidując te 
warunki” 
 
PIOTR LIPSKI – dział ptasiego mleczka 
 
„Proponowane zmiany kodeksu pracy zmierzają do 
pogorszenia relacji pomiędzy pracodawcą a 
pracownikiem.  Pewne uprawnienia jakie otrzymają 
pracodawcy mogą doprowadzić zubożenia życia 
rodzinnego pracowników” 
 
Tych kilka wypowiedzi może świadczyć o tym że  
znowelizowany w formie proponowanej przez Rząd 
kodeks pracy nie znajduje akceptacji w środowisku 
pracowniczym, a na pewno wśród tych którzy 
zapoznali się już z tymi zmianami.  
 
 „ Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy, Choć macie 
nowe, doskonalsze wznieść” 

                                   Adam Asnyk (1838 - 1897) 
Cytując te słowa chciałem zaznaczyć jeszcze jeden 
 z ważnych aspektów całego problemu.      
Zmiany w kodeksie pracy są potrzebne i konieczne , 
ale bez porozumienia się ze związkami zawodowymi 
jako przedstawicielami pracowników , można je 
traktować jako przejaw arogancji i braku zrozumienia 
dla najuboższej części społeczeństwa. 
   
                                                     Dariusz Skorek 
 
 
 
 

STATUT NSZZ „Solidarność” 
Rozdział II - Postanowienia ogólne 

 
§4 

Związek jest niezależny od pracodawców, organów 
administracji państwowej, samorządu terytorialnego 
oraz organizacji politycznych i innych organizacji.  

§5 

1. Związek zrzesza pracowników zatrudnionych 
na podstawie umowy o pracę (także 
spółdzielczej umowy o pracę), a w rolniczych 
spółdzielniach produkcyjnych zatrudnionych 
na podstawie członkostwa (wyboru, 
powołania, mianowania), jak również uczniów 
przyzakładowych szkół zawodowych 
świadczących pracę na rzecz zakładu pracy 
lub pobierających naukę zawodu, osoby 
wykonujące pracę nakładczą, osoby 
wykonujące prace na podstawie umowy 
agencyjnej, a także osoby czerpiące środki 
utrzymania z pracy wykonywanej na innej 
podstawie prawnej niż stosunek pracy.  
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Członkami związku mogą być także: 

2. bezrobotni, emeryci i renciści oraz osoby 
odbywające zastępczą służbę wojskową. 
Utrata zatrudnienia, a także powołanie do 
odbycia zasadniczej służby wojskowej nie 
oznaczają utraty członkostwa.  

3. Osobom, które nie mają uprawnień do 
zrzeszania się w Związku, a które w sposób 
szczególny zasłużyły się dla Związku, Zjazd 
może nadać członkostwo honorowe Związku 
w oparciu o regulamin przedstawiony przez 
Komisję Krajową i zatwierdzony przez 
Krajowy Zjazd Delegatów.  

§6 

Celem Związku jest: obrona praw, godności i 
interesów pracowniczych członków Związku, a w 
szczególności:  

1. ochrona interesów zdrowotnych, 
materialnych, socjalnych i kulturalnych 
członków oraz ich rodzin;  

2. zabezpieczenie praw pracowniczych w 
zakresie wykonywanej pracy zawodowej, 
wynagrodzenia, warunków socjalno-bytowych 
oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;  

3. podejmowanie starań o zharmonizowanie 
prawidłowego działania zakładu pracy z 
interesami pracowników;  

4. umacnianie rodziny oraz ochrona Życia 
rodzinnego;  

5. szerzenie demokratyzmu i umacnianie 
koleżeńskiej solidarności w stosunkach 
wzajemnych;  

6. zapewnienie pracownikom warunków 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych;  

7. ochrona kultury i szeroko pojętej edukacji;  
8. wpływ na kształtowanie polityki gospodarczej 

i społecznej;  
9. kształtowanie aktywnej postawy działania dla 

dobra Ojczyzny;  
10. podejmowanie działań na rzecz ochrony 

naturalnego środowiska człowieka;  
11. pogłębianie wiedzy członków Związku;  
12. przeciwdziałanie bezrobociu i pomoc 

bezrobotnym członkom Związku;  
13. działanie na rzecz osób 

niepełnosprawnych i potrzebujących 
szczególnej troski.                  

                                                     Cdn......... 

 

 
„Bezinteresowna przyjaźń może istnieć tylko między 
ludźmi o jednakowych dochodach”   

                                                        Paul Getty 
 
 

 
Plakat z 1980 roku 

 

 
 

KALENDARIUM 

1980 rok – cz. 2 

24 IX - "S" składa w Sądzie Wojewódzkim w 
Warszawie wniosek o rejestrację i statut. 

24 X - Sąd Wojewódzki w Warszawie wprowadził 
samowolnie zmiany w statucie "S". KPP ogłosiła 
gotowość strajkową na 12 XI i złożyła odwołanie do 
Sądu Najwyższego. Delegacja "S" przeprowadziła 
rozmowy z rządem. 

29 X - Sąd Wojewódzki w Warszawie oddalił wniosek 
o rejestrację związku zawodowego rolników. 

10 XI - Sąd Najwyższy zarejestrował NSZZ 
"Solidarność". 

1 XII - Bydgoszcz - początek serii konferencji "S": 
"Jak dzielić żywność". 

Na początku grudnia w Moskwie odbyło się spotkanie 
pierwszych sekretarzy, ministrów obrony i spraw 
wewnętrznych KDL. Po Polsce zaczęły krążyć 
uporczywe pogłoski o planach interwencji w Polsce. 

5 XII - zostaje rozwiązana CRZZ. Doniesienia o 
koncentracji wojsk radzieckich przy granicy polskiej. 

16 XII - uroczystość odsłonięcia pomnika Ofiar 
Grudnia w Gdańsku. 
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