
 
 

 

      W rozpoczętym 2004 roku czekają nas ważne wydarzenia, wynikające z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. 
Choć w dalszym ciągu trwają publiczne debaty na temat szans i zagrożeń wynikających z tego faktu, to czas pokaże, 
na ile argumenty zwolenników i przeciwników integracji potwierdzą się w niedalekiej przyszłości. Główną płaszczyzną, 
na której dokonuje się owa integracja kontynentu europejskiego, jest sfera ekonomiczna, co w praktyce oznaczać 
będzie dominację silniejszych gospodarczo państw nad słabszymi, ze wszelkimi tego konsekwencjami dla tych 
ostatnich. Niemniej jednak dzisiejszy świat owładnięty żądzą nieustannej pogoni za zyskiem, często nie chce pamiętać 
o tej podstawowej prawdzie, że to praca jest dla człowieka, a nie człowiek dla pracy. Nie inaczej wygląda sytuacja w 
Polsce, gdzie w miejsce tzw. etosu pracy, stosuje się niejednokrotnie wyzysk i poniżenie wobec osób, które ją 
wykonują. 
        Polega ona na przedmiotowym traktowaniu pracownika przez pracodawcę i jest zjawiskiem coraz bardziej 
powszechnym w naszym kraju. Stąd m.in. bierze się frustracja, a codzienna rzeczywistość przepełniona jest 
przykładami ludzkich dramatów, których przynajmniej w części można by uniknąć. Obecnie pracownik staje się coraz 
w większym stopniu narzędziem dla osiągania określonych celów ekonomicznych, przez podmioty gospodarcze. W 
rezultacie tych praktyk mamy do czynienia z kryzysem etosu pracy. Powstaje, zatem pytanie, czy jest jakieś wyjście z 
tej, jak się wydaje patowej sytuacji? Owszem tak, jest nim poszanowanie godności ludzkiej pracy w obronie, której 
nieustannie występuje papież Jan Paweł II. Od początku swego pontyfikatu głosi on prymat: „Człowieka przed rzeczą; 
pracy przed kapitałem; etyki przed techniką”. Ojciec Święty niestrudzenie wskazuje dzisiejszemu światu właściwą 
drogę budowania nowego ładu w sferze społeczno – ekonomicznej, który winien służyć człowiekowi. Rozwiązaniem tej 
sytuacji dotyczącej problematyki pracy jest społeczna nauka Kościoła, której zasady zostały wpisane do statutu NSZZ 
„Solidarność”. Jesteśmy Związkiem Zawodowym, dla którego godność osoby ludzkiej, oraz poszanowanie praw 
pracowniczych nie jest jedynie pustym słowem.  
Jako organizacja reprezentatywna, w Cadbury Wedel chcemy realizować nasze statutowe cele, zarówno wobec 
pracodawcy, jak i pracowników, których interesy reprezentujemy. W 2004 r. będziemy bronić tych interesów, stojąc 
jednocześnie na straży wedlowskiej tradycji, której jesteśmy spadkobiercami. Znaczny rozwój firmy Wedel w okresie 
międzywojennym zawdzięczamy ówczesnemu kierownictwu fabryki, który co warto podkreślić, nastąpił pomimo 
panującego wówczas światowego kryzysu ekonomicznego. Następnym etapem działalności firmy  
w okresie II – ej wojny światowej, była heroiczna postawa grupy pracowników, którzy m. in. z narażeniem życia 
udaremnili wysadzenie fabryki w powietrze przez okupanta, a także gasili liczne pożary w trakcie jej bombardowań. 
Kolejny rozdział stanowiła jej odbudowa ze znacznych zniszczeń – parku maszynowego w 70%  
i budynków w, 30% do, której pracownicy przystąpili z ogromną ofiarnością nie szczędząc sił stopniowo uruchamiali 
produkcję. Te wydarzenia zobowiązują nas do szczególnej odpowiedzialności wobec wysiłku i ofiar naszych 
poprzedników. Na szczególny szacunek i uznanie zasługuje tu osoba Jana Wedla, budowniczego  
i dyrektora fabryki na ul. Zamoyskiego. Jego śmiałe, nowatorskie pomysły, nieprzeciętne zdolności organizacyjne, 
profesjonalizm w kierowaniu fabryką, a także wielkie otwarcie na sprawy dotyczące samych pracowników 
doprowadziły do prężnego rozwoju firmy.  
     Mając na względzie powyższe osiągnięcia Jana Wedla, Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”, na spotkaniu w 
lipcu ub. roku z przedstawicielami Zarządu Spółki, wystąpiła z inicjatywą uhonorowania jego osoby tablicą 
pamiątkową, by, choć w ten sposób oddać należny hołd temu wielkiemu człowiekowi. Niestety do chwili obecnej, ze 
strony Zarządu w tej sprawie nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Dlatego też chcemy mieć przeświadczenie, że marka 
Wedel przez obecnego właściciela nie będzie traktowana w sposób instrumentalny. Pragnę przy tej okazji wyrazić 
przekonanie, że istnienie historycznej fabryki na ul. Zamoyskiego w Warszawie w znacznym stopniu przyczyniać się 
będzie do utrzymania pozycji lidera Spółki Cadbury Wedel w Polsce teraz i w przyszłości.  

 

Jerzy Wenelczyk 
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Stanowisko 

 Prezydium KK  nr 2/04 

w sprawie porozumienia OPZZ z pracodawcami 

z dnia 23 grudnia 2003 r. 

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ 

„Solidarność” z ogromnym niepokojem 

przyjmuje zamiar wprowadzania w prawie 

pracy zmian wynikających z porozumienia 

zawartego 23 grudnia 2003 r. pomiędzy OPZZ 

i pracodawcami. Zdaniem NSZZ „Solidarność” 

żadne racje nie usprawiedliwiają ustępstw 

prowadzących do kolejnego dramatycznego 

pogorszenia sytuacji prawnej i materialnej 

pracowników, między innymi w 

następujących przypadkach: 

-  umożliwienie pracodawcom jednostronnego 

narzucania obniżki płac; 

- zwolnienie pracodawców z obowiązku konsultacji 

ze związkami zawodowymi zamiaru zwolnienia 

pracownika przed wręczeniem mu wypowiedzenia;  

- udzielenie pracodawcom nieograniczonej 

swobody co do liczby umów o pracę na czas 

określony zawieranych z pracownikami; 

- powszechnego stosowania przerywanego czasu 

pracy. 

NSZZ „Solidarność” apeluje do 

kierownictwa OPZZ i członków 

organizacji w nim zrzeszonych o 

ponowne przeanalizowanie 

porozumienia i odstąpienie od niego 

w części powodującej szczególnie 

negatywne konsekwencje dla 

pracowników. 

Oferujemy w tej sprawie naszą pomoc ekspercką i związkową. 

NSZZ „Solidarność” 

Najważniejsze punkty porozumienia zamieszczamy obok. 

POROZUMIENIE 

W obecności wicepremiera Jerzego Hausnera porozumienie 
podpisały: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych i 
pozostałe organizacje pracodawców obecne w Komisji 
Trójstronnej oraz Ogólnopolskie Porozumienie Związków 
Zawodowych. Dokument jest efektem kontynuacji negocjacji 
rozpoczętych w Komisji Trójstronnej ale już bez udziału NSZZ 
Solidarność. 
 
I Prawo pracy 
Urnowy o pracę na czas określony 
Przyjęto modyfikację uchwalonej w listopadzie przez Sejm 
zmiany Kodeksu pracy ograniczającej stosowanie umów na 
czas określony. Uzgodniono, że 
przy umowach na czas określony zawartych na co najmniej 
12 miesięcy trzecia umowa nie będzie stawała się z mocy 
prawa umową na czas nieokreślony. 
 
Udział zakładowej organizacji związkowej  
w procedurze wypowiadania umowy o pracę 
Pracodawca będzie powiadamiał' związki o wypowiedzeniu?  
a nie jak dotychczas o zamiarze wypowiedzenia. Będzie 
musiał zrobić to nie później niż w dniu wypowiedzenia (chodzi 
o to, aby informacja o planowanych wypowiedzeniach nie 
wywoływała działań uprzedzających w postaci masowych 
zwolnień lekarskich.  
 
Ochrona terminowości wypłat wynagrodzeń 
Pracodawcy zgodzili się na zapis w Kodeksie pracy, by 
wypłata dla osób kierujących zakładem pracy następowała po 
wypłacie wynagrodzeń pracowników.  
 
Zaliczanie okresu nauki do stażu przy ustalaniu 
wymiaru urlopu 
Urlop wypoczynkowy wyniesie: 
20 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 5 lat, 
• 23 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 5 lat, 
• 26 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat. 
 
Przerywany czas pracy 
Rozszerza stosowanie przerywanego czasu pracy na 
podstawie umowy o pracę na wszystkie dziedziny gospodarki 
(dotychczas tylko rolnictwo). Zmiana pozwoli pracodawcom 
bardziej elastycznie wykorzystywać czas pracy.  
Układy zbiorowe pracy 
 
Uzgodniono: 
•   wydłużenie ustawowego okresu wypowiedzenia z 3 do 6 miesięcy, o ile 
strony nie postanowią inaczej, 
•    obowiązek ustalenia przez pracodawcę warunków wynagradzania w 
regulaminie wynagradzania, którego projekt przedstawia związkom 
zawodowym celem uzgodnienia jego treści przed rozwiązaniem układu, a jeśli 
przed rozwiązaniem 
układu to uzgodnienie nie jest możliwe, pracodawca samodzielnie ustala 
regulamin.  
•   jeśli u pracodawcy nic działają związki zawodowe, pracodawca ustala 
regulamin  najpóźniej w dniu następującym po rozwiązaniu układu, 
•    dotychczasowych warunków umów o pracę pracodawca może 
wypowiedzieć wcześniej, niż z dniem wejścia w życic nowego regulaminu 
wynagradzania. 
•    strony mogą w przypadku zastrzeżeń związanych  
z rozwiązaniem układu, wystąpić do sądu o ustalenie zgodności trybu 
wypowiedzenia z postanowieniami 
niniejszej nowelizacji lub wypowiadanego układu. Dotyczy to wyłącznie trybu 
wypowiedzenia, sąd nie może badać przyczyn wypowiedzenia układu, 
•   nieco inne zasady ustalono na okres przejściowy od listopada do wejścia w 
życie niniejszych zmian: w przypadku orzeczenia, przez sąd uchybień wobec 
trybu 
pracodawca jest obowiązany wypłacić pracownikom odszkodowanie, którego 
wysokość zawiera się między jednomiesięcznym a trzymiesięcznym 
wynagrodzeniem pracownika (w zależności od stażu pracy) . 
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II Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych 
Zapewnienie przez pracodawcę pomieszczenia i 
urządzeń technicznych zakładowej organizacji 
związkowej. 

Pracodawca ustala ze związkami zawodowymi warunki 
udostępniania pomieszczeń i urządzeń technicznych 
niezbędnych do wykonywania działalności związkowej  
(według indywidualnych możliwości i potrzeb na 
podstawie umowy lub w układzie zbiorowym pracy). 
Spory w tej sprawie będzie rozstrzygał sąd pracy. 

Ochrona stosunku pracy działaczy 
międzyzakładowych organizacji związkowych 

Obecne przepisy ochronne rozszerzają liczbę chronionych 
funkcjonariuszy związkowych. Wynegocjowana zmiana 
znacznie ogranicza liczbę chronionych działaczy 
międzyzakładowych organizacji związkowych. 

PRZESŁANIE  

MAZOWIECKIEJ SOLIDARNOŚCI 
NA 2004 ROK 

Stojąc u progu Nowego 2004 roku i patrząc w niepewną 
przyszłość, którą ze sobą niesie, NSZZ „Solidarność” 
musi postawić sobie fundamentalne pytania o przyszłość 
Polski. O cele i zadania, jakie nam rok wyznacza. 
Wielki Polak i wielki Prymas Stefan kardynał Wyszyński 
stawiał przed nami pytanie – „Polska, ale jaka”.  
I na to pytanie była jedna odpowiedź – Polska 
chrześcijańska, sprawiedliwa, Matka – miłująca swoje 
dzieci, Polska – Polaków.... 
4 czerwca roku 1989 odzyskaliśmy Niepodległość, 
odzyskaliśmy dla Polaków – Polskę.... 
Dziś po bez mała 15 latach niepodległości my członkowie 
„solidarności”, mamy pełne prawo pytać, nie tylko, jaka 
Polska, ale przede wszystkim musimy pytać „czyja 
Polska”?. 
Nasza walka przyniosła Polsce i Polakom upragnioną 
wolność. Nie tak jednak ją sobie wyobrażaliśmy..... 
Przede wszystkim nie wyobrażaliśmy sobie, że nastąpi 
tak wielka wyprzedaż naszego narodowego majątku. 
Stąd pytanie „czyja Polska” i tragiczna na nie odpowiedź 
– międzynarodowych banków, towarzystw 
ubezpieczeniowych, koncernów, holdingów..... 
Co nam jeszcze pozostało po tej generalnej wyprzedaży? 
Została jeszcze ziemia. Ale musi pojawić się obawa, czy 
nie po to wciągnięto nas do Unii Europejskiej, by tę 
biedną, ale naszą, polską ziemię wykupili bogaci 
zachodni sąsiedzi. 
W Nowym Roku 2004 musimy skutecznie przeciwstawić 
się nieudolnym rządom i skorumpowanym politykom, 
którzy potrafią wyprzedawać polską gospodarkę za 
bezcen i sprowadzać do kraju coraz liczniej zagraniczne 
firmy, nie bacząc na to, że zarówno ta wyprzedaż, jaki 
ekspansja międzynarodowych grup kapitałowych 
przynosi bezrobocie i nędzę milionom Polaków. 
Trzeba twardo powiedzieć NIE antyspołecznym planom 
wicepremiera Jerzego Hausnera, godzącym w byt wielu 
milionów polskich rodzin, forsującym politykę „wzrostu” 
gospodarczego zakładającego dalszą likwidację miejsc 
pracy. Trzeba nazwać po imieniu i piętnować tych, którzy 
zabierają najsłabszym, umacniają postkomunistyczną 
oligarchię oraz korupcyjne układy na szczycie władzy! 
Rok 2004 musimy witać z olbrzymim niepokojem o 
służbę zdrowia i zasadniczym pytaniem: gdzie 
podziewają się pieniądze z naszych składek, gdy mimo 
zwiększonej składki Narodowy Fundusz Zdrowia oferuje 
lecznictwu,mniej pieniędzy niż w roku 2003? Gdzie 

będziemy się leczyć po zapowiadanej przez rządząca koalicję 
prywatyzacji służby zdrowia, która grozi masową likwidacją 
wielu szpitali lub oddawania ich za długi wierzycielom? Co z 
przyszłymi emeryturami, gdy okazuje się, że koszty 
zarządzania naszymi pieniędzmi są olbrzymie, a przyszłe 
emerytury będą na poziomie tylko 40 – 50% ostatnich 
wynagrodzeń? 
Czy rok 2004 będzie następnym rokiem rozkwitu afer i 
korupcji na szczytach władzy państwowej? 
To również rok naszej akcesji do Unii Europejskiej.  
Trzeba zapytać o miejsce Polski w Europie i to, JAKA to będzie 
Europa? Czy zachowamy w niej narodową tożsamość i kulturę 
oraz chrześcijańskie wartości? Czy o naszej przynależności do 
wspólnoty europejskiej będą decydować traktaty i brukselscy 
politycy czy wielowiekowa historia? Historia wielkich zrywów 
narodowych. Walki o niepodległość okupionej krwią żołnierzy 
AK, robotników Poznania, Wybrzeża, Radomia, górników 
„Wujka”...... 
Czy tak być musi? Czy świadoma swych związków z historią 
„Solidarność” może się na to godzić? Wielki Kardynał, Prymas 
Tysiąclecia powiedziałby „NON POSSUMUS”, my też mówimy 
– NIE POZWALAMY!!! „......                
A więc w roku 2004 NIE GAŚMY DUCHA! Umocnieni słowami 
Ojca Świętego wypowiedzianymi do nas 11 listopada 2003 
roku w Watykanie musimy wrócić do naszych korzeni – do 
społecznej nauki Kościoła. 
Niech nas w tym umacnia i prowadzi Ksiądz Jerzy 
Popiełuszko, którego dwudziestą rocznicę męczeńskiej śmierci 
będziemy w tym roku wspominać. 
Zwyciężając zło dobrem, musimy uczynić wszystko, aby 
Polska pozostała Polską – Ojczyzną Polaków.  
 

 

 

Komisja Zakładowa zaprasza wszystkich pracowników 
zakładu oraz ich rodziny do wzięcia udziału 
w Spartakiadzie Przemysłu Spożywczego  
NSZZ „Solidarność” organizowanej w związku  
z przypadającymi w maju Dniami Spożywcy. 
Impreza sportowo – rekreacyjna  wpisała się  
w kalendarz jako jedno z miejsc wspaniałej zabawy 
i wypoczynku, oraz sportowej 
rywalizacji pomiędzy pracownikami zakładów pracy 
skupionych w Sekretariacie Przemysłu Spożywczego 
NSZZ „Solidarność”. 
W roku 2004 spartakiada odbędzie się w miejscowości 
Błażejewko położonym w okolicy Poznania  
w dniach 30.04.2003 – 02.05.2004r. 
Zostały przygotowane następujące konkurencje  
w których uczestnicy mogą spróbować swych sił  
i współzawodnictwa na boiskach sportowych: 
 

- turniej piłki nożnej 
- turniej piłki siatkowej mężczyzn 
- turniej piłki siatkowej kobiet 
- turniej przeciągania liny 
- turniej rzutu lotką 
Koszt pobytu wraz z wyżywieniem 140 złotych. 

Zapisy na Spartakiadę prowadzane będą w pokoju 
NSZZ „Solidarność” w nieprzekraczalnym terminie do 

dnia 19.02.2004r z powodu ograniczonej ilości miejsc 
na terenie ośrodka w Błażejewku. 
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W dniach 19 – 23 stycznia 2004 r. na terenie zakładu 
warszawskiego odbyły się wybory wydziałowych 
społecznych inspektorów pracy na kadencję 2004 - 2007. 
Działy i komórki organizacyjne podzielono na pięć 
okręgów wyborczych. Do przeprowadzenia i czuwania 
nad prawidłowością wyborów powołana została Komisja 
Wyborcza składająca się z przedstawicieli działających w 
zakładzie organizacji związkowych.  

Do głosowania uprawnionych było 716 pracowników Cadbury 
Wedel Sp. z o.o. W wyborach wzięło udział 27 %  uprawnionych 
do głosowania pracowników Cadbury Wedel. 

Okręg nr 1 -            7%  frekwencji wyborczej 

warsztaty konserwacyjne , magazyny, administracja i biura  
Wydziałowym Społecznym Inspektorem Pracy w okręgu nr 1 
został wybrany 

 

MAREK BORUCZ  

Okręg nr 2 -          58% frekwencji wyborczej 

linia mas czekoladowych , tłustych i przeróbki ziarna 
Wydziałowym Społecznym Inspektorem Pracy  
w okręgu nr 2 został wybrany 

 

DARIUSZ SOCHA  

Okręg nr 3 -            32% frekwencji wyborczej 

linia tortów i figurek likworowych 
Wydziałowym Społecznym Inspektorem Pracy 
w okręgu nr 3 została wybrana 

 

 

MAŁGORZATA PODSIADŁA 

Okręg nr 4 -           56% frekwencji wyborczej 

linia batonów i czekolad 
Wydziałowym Społecznym Inspektorem Pracy 
w okręgu nr 4 został wybrany 

 

MAREK STABIŃSKI 

 

Okręg nr 5 -       26% frekwencji wyborczej 

linia ptasiego mleczka i mieszanki czekoladowej 
Wydziałowym Społecznym Inspektorem Pracy 
w okręgu nr 5 została wybrana 

 

KATARZYNA ARCHUTOWSKA  
 

W wyniku wyborów przeprowadzonych 
w dniu 28.01.2004r. 

ZAKŁADOWYM SPOŁECZNYM 
INSPEKTOREM PRACY 

w CADBURY WEDEL Sp. z o.o. 
na kadencję 2004r. – 2007r. 

został wybrany 
 

MAREK STABIŃSKI 
 


