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CYKLICZNE  SPOTKANIE 
 

        Na kolejnym spotkaniu 4 marca br. strona pracodawcy była reprezentowana przez Panią Dyr. Marlenę Sobierajską – Członka Zarządu Spółki, Pana Witolda Ziobrowskiego Dyr. d. s. Strategii Rozwoju Firmy, Pana Jacka Jaczyńskiego,  Kier. Personalnego Pionu Operacyjnego.  Ze strony NSZZ „Solidarność” udział wzięło ośmiu przedstawicieli Komisji Zakładowej pod przewodnictwem Andrzeja Kamińskiego.  Na wstępie Pani Dyr. Marlena Sobierajska podziękowała wszystkim za przybycie, wyrażając przy tym wolę kontynuowania takich spotkań raz na kwartał, celem omówienia bieżących kwestii dotyczących funkcjonowania Spółki Cadbuy Wedel.  Pani Dyrektor wymieniła przy tym dwa filary, na których opiera się strategia rozwoju Spółki, polegająca na wzroście produkcj, połączonej ze wzrostem efektywności gospodarowania. Pani Marlena Sobierajska zwróciła także uwagę na promowanie marki Wedel poprzez wspieranie lokalnych stowarzyszeń prowadzących działalność charytatywną. Cadbury Wedel chce być postrzegany jako firma socjalnie odpowiedzialna. Przedstawiciele strony związkowej zaproponowali, aby tego rodzaju działalność mogła być prowadzona na szerszą skalę przy większym niż dotychczas udziale mediów. Obie strony były zgodne co do potrzeby podejmowania tego rodzaju działań w przyszłości.         Następnie głos zabrał Dyr. Witold Ziobrowski, który w swojej prezentacji przedstawił analizę wyników ekonomicznych Spółki Cadbury Wedel, oraz jej aktualną pozycję na rynku. Pan Dyrektor odniósł się także do nowych wyzwań, jakie czekają naszą firmę po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. W trakcie tej prezentacji ze strony związkowej zostało postawione pytanie dotyczące nowych przedsięwzięć, jakie będą miały miejsce w Spółce, gdyż jak wynika z bieżących obserwacji, czynione są przygotowania w sferze produkcyjnej,  o których nasz związek na bieżąco nie jest informowany. W odpowiedzi Dyr. Ziobrowski udzielił informacji o dużym zamówieniu na nowe wyroby, przeznaczonych na rynek brytyjski, które miały by być produkowane w Warszawie oraz mniejszy kontrakt dla fabryki w Bielanach Wrocławskich. Strona związkowa przyjęła z satysfakcją te zapowiedzi, wyrażając przy tym przekonanie, że kolejne 

nowe wyroby będą wprowadzane do produkcji także w przyszłości. Przewodniczący Andrzej Kamiński zadał pytanie o dalsze losy inicjatywy Komisji Zakładowej, mającej na celu uhonorowanie osoby Jana Wedla, założyciela fabryki na ul. Zamoyskiego, stosowną tablicą pamiątkową. W odpowiedzi Pani Dyr. Marlena Sobierajska stwierdziła, że nie widzi żadnych przeszkód, aby do realizacji tej inicjatywy doszło. Według opinii wyrażonej przez Panią Dyrektor, Zarząd Cadbury Wedel wspierał działania samorządu warszawskiego, mające na celu nadanie fragmentu ulicy Jana Zamoyskiego, oraz mostu Siekierkowskiego imieniem Emila Wedla. Starania te zaowocowały podjęciem przez Radnych Warszawy decyzji o nazwaniu Jego imieniem alei w Parku Skaryszewskim.  Na zakończenie spotkania Pani Dyrektor poinformowała o zajęciu przez Spółkę Cadbury Wedel zaszczytnego drugiego miejsca w branży rolno-spożywczej w rankingu organizowanym przez tygodnik Newsweek na „Pracodawcę Roku 2003”.   Jerzy Wenelczyk       SPARTAKIADA  
 

          W dniach 30.04.2004 – 02.05.2004 w Błażejewku koło Poznania odbędzie się kolejna Spartakiada Przemysłu Spożywczego  NSZZ „Solidarność”. Tak jak w latach ubiegłych nasi pracownicy czynnie włączyli się w uczestnictwo w powyższej imprezie sportowej. Zgłosiło się 36 zawodników, którzy reprezentować będą Cadbury Wedel Sp. z o.o. w następujących dyscyplinach sportowych:  
- Piłka nożna 
- Siatkówka mężczyzn 
- Siatkówka kobiet 
- Rzut lotką 
- Trójbój kobiet 
- Przeciąganie liny 

  Wszystkim uczestnikom życzymy dobrej zabawy, koleżeńskiego współzawodnictwa i wspaniałych wyników w poszczególnych dyscyplinach sportowych.  
 Relację ze Spartakiady zamieścimy w majowym numerze naszej gazetki. 
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Żaden człowiek nie jest obojętny na krytykę swojej osoby lub tego, co wykonuje. Oczywiście odbiór tego może być różny i zależny od naszego charakteru. Tym bardziej jest to ważne, kiedy wykonujemy pracę w grupie lub zespole i nasze osobiste przesłanki mogą zostać źle zrozumiane lub przyjęte. Zachęta do lepszej pracy lub zmiany nastawienia może mieć pozytywny wpływ na jakość naszej pracy. Szczególnie, kiedy zachętę lub motywację przekazuje nam świadomy i przygotowany do tego przełożony. Niestety najczęściej bywa tak, że kierownik staje się policjantem. Posiadając dużą wiedzę  i doświadczenie twierdzi że musi patrzeć na ręce pracowników dopatrując się w nich wad i skłonności do oszustw.  Jeden ze znanych myślicieli i pisarzy Johan Wolfgang Goethe wysnuł następującą myśl:  „Traktuj człowieka według tego, jak wygląda, a uczynisz go gorszym. Ale traktując go według tego, kim mógłby być, naprawdę takim go uczynisz.” A więc zasadną jest myśl, że jesteśmy poddani działaniom pozytywnym jak i negatywnym. Negatywnym, czyli manipulacji inaczej nakłanianiu nas do wykonywania tego, co jest najlepsze w danej chwili dla osoby, która oczekuje od nas wykonania narzuconych czynności, oraz inspiracji, czyli pozytywnemu i korzystnemu dla obydwu stron działaniu, które może przy wspólnym pozytywnym podejściu przynieść oczekiwany efekt. Jedną z zachęt do zmobilizowania nas do działań jest awans społeczny, zawodowy itp.. Niestety i w tym zagadnieniu istnieją niesamowite różnice, co do wymagań i wymogów, które należy spełnić.  Awans pracowników w 90% zależy od wiedzy technicznej a tylko w 10% od umiejętności porozumiewania i kierowania ludźmi. W szeroko rozumianej kadrze kierowniczej proporcje wynoszą 50% do 50% a w dyrekcji wiedza techniczna oceniana jest na 20% przy 80% umiejętności kierowania ludźmi. Twierdzenie, które zacytowałem w tytule staje się coraz bardziej rzeczywiste i prawdziwe po przemyśleniu i przyjrzeniu się bodźcom, które nas otaczają i które na nas wpływają. Zachęta do działania i własnej motywacji może wyzwolić w nas energię i zaskoczyć wszystkich pozytywnym odbiorem naszej osoby. Szukajmy, więc motywacji i zachęty do niej, aby stać się lepszymi ludźmi. Lepszymi nie tylko w rozumieniu pracy i zadań, ale lepszymi dla siebie i innych. Niech zachęta do działania i przesłanki, które będą nas motywowały mają pozytywny wpływ na nasze działania. Na zakończenie zacytuję jeszcze raz J.W.Goethe:  "Kiedy ludzie stają się naprawdę źli, jedynym uczuciem, jakie pozostaje, jest radość z cudzej krzywdy"  DARIUSZ SKOREK 

 

  
Dyskryminacja, molestowanie i mobbing  
 
Dyskryminacja po nowemu. Do tej pory kodeks zakazywał nierównego traktowania ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania oraz przynależność związkową. Teraz do tego zestawu dochodzi religia, pochodzenie etniczne, orientacja seksualna oraz rodzaj zatrudnienia (na czas określony albo nieokreślony oraz w pełnym albo niepełnym czasie pracy). Wszyscy pracownicy powinni być jednakowo traktowani np. przy podpisywaniu umów o pracę i ich rozwiązywaniu, ustalaniu warunków zatrudnienia, awansach, dostępie do szkoleń.  Co robić, jeśli np. w umowie o pracę znalazł się punkt dyskryminujący pracownika? Taki punkt jest nieważny  i trzeba go zastąpić nowym. Jak domagać się swoich praw? Należy pracodawcy zwrócić uwagę, że np. konkretny punkt  w regulaminie pracy to przejaw dyskryminacji.  Jeśli pracodawca nie naprawi błędu, pozostaje zwrócić się do sądu pracy albo powiadomić Państwową Inspekcję Pracy.  Co grozi za dyskryminację? Pracownikowi, który zdoła udowodnić, że był dyskryminowany, należy się odszkodowanie. Nie niższe niż pensja minimalna, (czyli 824 zł brutto). Maksymalna kwota odszkodowania nie została określona.  A co z molestowaniem seksualnym? To też przejaw dyskryminowania - chodzi o molestowanie "werbalne, pozawerbalne oraz fizyczne". Co to oznacza? Są to: propozycje o charakterze seksualnym, obraźliwe komentowanie czyjegoś ubioru, wyglądu, niedwuznaczne spojrzenia, gesty i wreszcie dotyk (np. poklepywanie).  Pracodawca musi też przeciwdziałać mobbingowi. Co to takiego? Niestety, kodeksowa definicja jest dość skomplikowana - wedle niej mobbing "polega na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika", co "wywołuje u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej". Chodzi także o celowe "poniżanie lub ośmieszanie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników". Mobbing może przejawiać się np.  w nadmiernym krytykowaniu, złośliwych żartach, przerywaniu wypowiedzi, pomijaniu przy nagrodach itp.  Uwaga! Aby doszło do mobbingu, pracownik musi być szykanowany "systematycznie" i "przez dłuższy czas" (to ocenia sąd). Mobberem (czyli sprawcą mobbingu) może być przełożony, koledzy, a nawet podwładni. Pracownik, który z tego powodu ucierpiał na zdrowiu, ma prawo dochodzić odszkodowania od pracodawcy (nawet wtedy, gdy przełożony osobiście go nie szykanował, ale tolerował mobbing). Pracownikowi należy się też odszkodowanie, gdy z powodu mobbingu zwolnił się z pracy (nie może ono być niższe niż pensja minimalna 824 zł brutto, maksymalna kwota też nie została określona). 

„NAWET NAJWIĘKSZY GENIUSZ NIEWIELE JEST WART , JEŚLI PRÓBUJE WYKORZYSTAĆ WYŁĄCZNIE WŁASNE UMIEJĘTNOŚCI” J.W.GOETHE Każdy nosi w sobie mieszankę dobra i zła, ambicji i znużenia, mocnych stron i słabości.  Takie twierdzenie jest wpisana w nasze charaktery i działania. Dobry przywódca powinien umieć rozdmuchać w pracownikach entuzjazm do pracy bez naruszania podstawowych zasad. 



                                    
Komisja Zakładowa nr 311 Cadbury Wedel Sp. z o.o. 03-801 Warszawa ul. Zamoyskiego 28/30  
                                                       Tel/Fax 670 77 26     poczta e-mail :   kz311@poczta.onet.pl 
Redagują:    Dariusz  Skorek  e.mail:   d.skorek@ chello.pl   ............. Jerzy Wenelczyk 

Mobbing 
 - NIEZNANE POJĘCIE, 

ZNANY PROBLEM  
 
Mobbing to dręczenie, gnębienie, szykanowanie, poniżanie ludzi pracy. Jego formy bywają różne: chamskie, wulgarne, prostackie, ale często też intelektualnie wyrafinowane, wymyślne. Mobbing w Polsce staje się coraz bardziej powszechny. Tak jak byśmy i w tej materii chcieli szybko dogonić, a nawet prześcignąć Zachód. Tam zaczęto o tym zjawisku mówić kilkanaście lat wcześniej.  Mobbing. Ten obco dla Polaków brzmiący termin pochodzi od angielskiego słowa „mob” – rzucać się na kogoś lub na coś. Oznacza nic innego, jak terror psychiczny  w miejscu pracy. Chodzi o to, że w jakiejś sytuacji jedna lub więcej osób ustawia się przeciw innej osobie i – niekoniecznie w sposób uzgodniony – współdziała ze sobą po to, żeby doprowadzić do tego by ona cierpiała.  Bardziej formalna definicja mobbingu podaje, że jest to używanie słów i zachowań godzących w godność człowieka i jego podstawowe prawa.  Może sprowadzać się do działań obniżających autorytet pracownika (wykazywanie rzekomej niekompetencji w obecności innych, krytyka, wyśmiewanie poglądów pracownika przy osobach trzecich).  Może polegać na przydzielaniu osobie mobbingowanej bezsensownych, upokarzających, lub nie odpowiadających kwalifikacjom zadań. Upokarzające jest również nie przydzielanie zadań, a więc pozostawianie pracownika poza grupą.  Terror psychiczny w miejscach pracy został po raz pierwszy dokładnie opisany w 1982 roku przez grupę naukowców, którzy opublikowali raport dopiero w 1993 roku.  Prekursorem badań był niemiecki badacz Hinz Leimann, który przeprowadził badania w Szwecji i stwierdził, że problem dotyczy ok. 3,5 % zatrudnionych. To on wprowadził termin mobbingu, który stosowany jest w Europie i USA. Cel mobbingu jest dosyć klarowny: izolowanie ofiary ze środowiska, odarcie jej z godności, ośmieszenie, poniżenie.   Jakie są przyczyny powstawania tego zjawiska? 

 Geneza mobbingu tkwi w błędach w zarządzaniu ludźmi. Do błędów tych należą: narastający brak cierpliwości oraz utrata wrażliwości na skutki własnych zachowań.  Brak cierpliwości to efekt dzisiejszego stylu życia osób zanurzonych w cywilizacji pośpiechu i elektronicznych kontaktów.  Przyzwyczajenie się do braku cierpliwości u szefa często jest niemożliwe i wówczas rodzi się patologiczny związek: szef – podwładny, polegający na jednostronnym, przewlekłym  i dokuczliwym zachowaniu kierownika wobec podwładnego. Niecierpliwy szef zawsze ma usprawiedliwienie na swoją niechęć do pracownika. Nigdy nie zgodzi się powiedzieć, że go psychicznie maltretuje, a takie z kolei zachowanie jest efektem utraty przez kierownika wrażliwości na skutki własnych zachowań.  Wrażliwość można w sobie rozwijać lub nie, niestety wielu „biznesmenów” rezygnuje z tej możliwości na rzecz rozwijania w sobie poczucia siły. Niecierpliwy i pozbawiony wrażliwości szef podejmuje działania, których konsekwencji nie jest w stanie do końca zrozumieć ani kontrolować.  Kiedy taka sytuacja trwa dłużej niż kilka miesięcy, urasta do 

rozmiarów mobbingu, który po pewnym czasie zaszczepia się w środowisku: inni pracownicy przyłączają się do działań przeciwko ofierze, która zawiniła tym, że szef chce się jej pozbyć czy wyładować na niej złość  i niecierpliwość. 
Poza błędami w zarządzaniu ludźmi, przyczyny mobbingu kryją się najczęściej za niekompetencją przełożonych, złą organizacją pracy, błędnym określeniem wymagań, niekorzystnymi rekomendacjami od poprzedniego szefa, czy obawą szefa o swoje kompetencje.  
Mobbing pojawia się też wszędzie tam, gdzie ludzie traktowani są instrumentalnie i nie mają nic do powiedzenia, są uwikłani po uszy w hierarchiczne zależności służbowe, czują się przepracowani, a ich wartość oceniania jest tylko na podstawie wydajności pracy. Zjawisko mobbingu rozwija się etapami, a długość każdego z nich zależy od psychicznej wytrzymałości ofiary. We wczesnej fazie powstają konflikty, które są rozwiązywane źle lub wcale. Osoba, która zaczyna być poddawana mobbingowi podejmuje racjonalne, choć nieskuteczne próby złagodzenia lub rozwiązania konfliktu. Dochodzi do działań mobbingowych: szerzą się plotki i pomówienia o pracowniku, podważa się jego wiedzę i umiejętności, stopniowo prowadząc do jego wyobcowania z grupy i obniżenia jego samooceny. Prześladowany zmuszony jest do przyjęcia roli pokonanego, a w środowisku pracy nie znajduje żadnej pomocy. Taka sytuacja jest możliwa, gdyż przełożeni starają się nie dostrzegać problemu - bagatelizują go lub jest im on po prostu na rękę. 

W fazie drugiej osobie prześladowanej zostaje trwale wyznaczona rola „kozła ofiarnego”. Zostaje ona także zakwalifikowana jako na przykład: kłamca, mądrala, nadwrażliwiec lub pieniacz. Czasem w tej sytuacji do głosu dochodzi przełożony (o ile to nie on rozpoczął działania mobbingowe). Niesprawiedliwe napomnienia, straszenie, degradacja, przydzielanie zadań poniżej kompetencji i umiejętności to niektóre z prób utrzymania w ryzach zaistniałej sytuacji.  Poczucie całkowitej bezsilności może u prześladowanego wyzwolić zachowania agresywne. I one są jednak kładzione na karb dziwności pieniacza  i odmieńca. Reakcje obronne nękanego nie spełniają zupełnie swojej roli. Wreszcie, pracując w ciągłym napięciu i stresie, zdezorientowany i często niepotrafiący zrozumieć i racjonalnie wytłumaczyć sobie sytuacji,  w jakiej się znalazł, zaczyna popełniać błędy. Fatalna opinia o prześladowanym przekracza mury zatrudniającego go zakładu pracy i rozchodzi się  w środowisku zawodowym. Próby znalezienia pracy w innym miejscu często kończą się niepowodzeniem. Zaostrzają się objawy i dolegliwości psychosomatyczne, które wymagają pomocy lekarskiej.  Poddany mobbingowi coraz częściej przebywa na zwolnieniach chorobowych. Sytuacja ulega dramatycznemu zaostrzeniu w fazie trzeciej. Poszkodowany nie potrafi już sprostać stawianym mu wymaganiom zawodowym i społecznym. Pojawiają się u niego stany depresyjne lub niekontrolowane wybuchy wściekłości i agresji przeciwko współpracownikom. Dalsze zatrudnienie na zajmowanym stanowisku staje się faktycznie niemożliwe. Co dziesiąty pracownik ma w zaawansowanej fazie mobbingu myśli samobójcze, a co setny podejmuje próbę samobójczą.    CIĄG DALSZY W NASTĘPNYCH NUMERACH INFOSA 


