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 LIST DO ZARZĄDU  
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” wystąpiła do Zarządu Spółki Cadbury Wedel  z pismem w sprawie uhonorowania osoby Jana Wedla i umieszczenia z tej okazji tablicy pamiątkowej na budynku zakładu przy ulicy Zamoyskiego w Warszawie. Treść pisma przesłanego do Zarządu zamieszczamy w całości poniżej.   Zarząd Spółki Cadbury Wedel           w/m 
                                                                                              Warszawa, dnia 4 czerwca 2004r.  
 
Szanowni Państwo,  Na spotkaniu w dniu 31 lipca 2003 r. z przedstawicielami Zarządu Spółki Cadbury Wedel, Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” zaproponowała uhonorowanie osoby Jana Wedla tablicą pamiątkową.  Do wysunięcia tej propozycji czuliśmy się zobowiązani ze względu na znaczący wkład w rozwój firmy, jaki stał się Jego udziałem. Budując nowoczesną fabrykę przy ulicy Zamoyskiego, Jan Wedel doprowadził do szybkiego wzrostu rangi i znaczenia firmy, którą z takim powodzeniem kierował. Jego nieprzeciętne zdolności organizacyjne poparte fachową wiedzą oraz aktywną postawą wobec różnorodnych wyzwań społecznych, sprawiły że podejmował się licznych przedsięwzięć daleko wykraczających poza sferę czysto produkcyjną.  Do wymienionych wyżej dokonań należy dodać szlachetną i nieugiętą postawę Jan Wedla w okresie II – ej Wojny Światowej, co także zasługuje na powszechny szacunek i uznanie. Osobistym dramatem, z jakim przyszło Mu się zmagać, było pozbawienie Go po 1945 roku fabryki, której bez reszty poświęcił swoje życie.  Tak szacowna postać zasługuje na upamiętnienie, gdyż jest to nasz wspólny obowiązek wobec osoby, której ta firma oraz społeczność naszego miasta wiele zawdzięcza.   Z satysfakcją przyjęliśmy deklarację Pani Dyrektor Marleny Sobierajskiej, która na spotkaniu 4 marca br. stwierdziła, iż nie widzi przeszkód, aby taka tablica miała powstać. Chcielibyśmy, aby obecny właściciel, jakim jest Koncern Cadbury Schweppes,  posługując się marką  Wedel osiągnął niekwestionowaną pozycję lidera na naszym rynku. Jako inicjatorzy tego przedsięwzięcia oczekujemy, że przyczyni się ono do godnego uhonorowania Jego osoby.  Co do jej lokalizacji, uważamy za najwłaściwsze usytuowanie jej, na frontowej ścianie fabryki, od strony ulicy Zamoyskiego. Tylko taka jej lokalizacja pozwoli obecnym i przyszłym pokoleniom zachować pamięć  o Janie Wedlu i Jego Rodzinie, która od ponad 150 lat związana jest z historią Warszawy.  Kierując powyższe pismo na ręce Zarządu Spółki, oczekujemy, że Kierownictwo Firmy  nada bieg tej sprawie, żeby do 31 marca 2005r. tj. ,45-tej rocznicy śmierci Jana Wedla, przedsięwzięcie powyższe zostało sfinalizowane. Ze swojej strony deklarujemy pomoc oraz wsparcie przy realizacji tej inicjatywy.                                                                KOMISJA ZAKŁADOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”  
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XVII Krajowy Zjazd Delegatów w Spale 
Jest nowy statut 
„Solidarność” ma nowy statut. Delegaci na XVII Krajowy Zjazd Delegatów, który odbywał się w Spale od 28 do 29 maja br., przegłosowali projekt przygotowany przez Komisję Statutową. Zarówno ci, którzy głosowali za, jak i ci głosujący przeciw przyznają, że jest to statut kompromisu. Porządkuje i dostosowuje w pewnym stopniu wewnętrzne prawo „Solidarności” do nowej sytuacji gospodarczej, ale nie rozwiązuje wszystkich problemów.  
Kompromis, nie przełom  

Pierwszy dzień zjazdu. Zjazd w Spale przejdzie do historii Związku jako ten, podczas którego uchwalono nowy statut „Solidarności”. Zastąpi on dokument obowiązujący – z nieznacznymi zmianami – od 1980 roku. Projekt nowego statutu został przygotowany przez 30-osobową Komisję Statutową, której przewodniczył Leszek Jankowski.  Do najważniejszych zmian merytorycznych należą  m.in.: wprowadzenie wymogu sześciomiesięcznej przynależności do Związku w momencie wyboru do władz Związku (nie dotyczy organizacji nowo powstałych), - -- zakaz łączenia funkcji związkowych, z wyjątkiem funkcji delegata, z funkcją parlamentarzysty.  W preambule do zapisu o obronie „interesów pracowniczych” dodano wyrazy „członków Związku”,  co oznacza, że „Solidarność” będzie działać głównie na rzecz swoich członków. Wprowadzono również zapisy ułatwiające funkcjonowanie organizacji skupiających pojedynczych członków Związku z różnych zakładów pracy. Główne ułatwienie polega na tym, iż członkowie władzy wykonawczej organizacji terenowej nie muszą rekrutować się z grona członków tej organizacji, a mogą być osobami wyznaczonymi przez zarząd regionu.  Najwięcej kontrowersji budziły zapisy dotyczące nowych struktur Związku w zakładach powstałych w wyniku łączenia w większe jednostki organizacyjne, jak ma to miejsce np. w przypadku kompanii węglowych. W wyniku zmian struktury pracodawcy zakładowe organizacje związkowe traciły osobowość prawną. Nowe uregulowania wprowadzają możliwość tworzenia organizacji podzakładowych, to znaczy takich, które z jednej strony są strukturą wewnętrzną nadrzędnej organizacji zakładowej, z drugiej zaś posiadają osobowość prawną.   Drugi dzień zjazdu poświęcony został dyskusji na temat sytuacji w kraju. Związkowcy mówili o problemach takich branż, jak służba zdrowia, gospodarka morska, cukrownictwo. Delegaci przyjęli stanowisko, w którym protestują przeciwko patologiom występującym w procesach prywatyzacji. Jako głównego winowajcę 

obecnej trudnej sytuacji wskazywano rządzącą koalicję SLD-UP. Delegaci domagają się również rozwiązania parlamentu i rozpisania nowych wyborów.  Wśród największych zagrożeń, jakimi powinien w swojej działalności zająć się Związek, wymieniono przede wszystkim coraz powszechniejsze zjawiska tzw. samozatrudnienia oraz niewypłacania wynagrodzeń pracowniczych.  Delegaci zwrócili się z apelem do członków i sympatyków „Solidarności” do udziału wyborach do Parlamentu Europejskiego. „Weźmy udział w wyborach i oddajmy głos na ludzi, którzy w swej dotychczasowej działalności działali zgodnie z Dekalogiem, służyli dobru wspólnemu, sprzyjali obronie praw pracowniczych i najsłabszych grup społecznych” – czytamy w przyjętym dokumencie.  Czy nowy statut jest kompromisem? W ocenie większości delegatów tak, nie zmienia najważniejszych kwestii, nie daje możliwości rozwoju, nie robi nic dla struktur branżowych. Statut nie dostosował NSZZ „Solidarność” do nowej rzeczywistość w jakiej znalazła się Polska po wejściu do Unii Europejskiej.                                   DARIUSZ SKOREK   

  Dnia 02.07.2004 roku w Warszawie odbyła się kolejna Rada Sekcji Krajowej Przemysłu Cukierniczego NSZZ „Solidarność”. Członkowie rady spotykają się co kwartał i omawiają najważniejsze kwestie związane z funkcjonowaniem komisji  w poszczególnych zakładach pracy. W porządku obrad Rady znalazły się następujące punkty: 
- omówienie sytuacji w zakładach 
- Krajowy Zjazd Delegatów w Spale 
- Europejskie Rady Zakładowe 
- Spartakiada 
- Składki afiljacyjne 
- Ustalenie terminu zebrania delegatów 
- Sprawy różne  W całej branży cukierniczej po przystąpieniu do UE nastąpiły zmiany, które Rada Sekcji omówiła w swoim gronie i podzieliła się spostrzeżeniami pomiędzy poszczególnymi członkami. Najtrudniejsza sytuacja według relacji działaczy związkowych jest w Poznańskim zakładzie Goplany i u naszych sąsiadów za miedzy firmy Frito Lay.  Komisja w Goplanie stanowczo wystąpiła z sprzeciwem i akcją protestacyjną, która ma za zadanie uratowania starego zakładu w Poznaniu. Przypomina to sytuację naszego zakładu w Warszawie, który jest także zagrożony zamknięciem.  Akcja w Poznaniu polegała na pozytywnym reklamowaniu wyrobów miejscowej Goplany, a bojkotowaniu wyrobów Nescafe które nie są produkowane w Polsce.  Inna sytuacja wystąpiła w zakładzie Frito Lay, gdzie Zarząd firmy łamiąc wszelkie dyrektywy Unii Europejskiej, oraz prawo Rzeczypospolitej Polskiej pozbawił przedstawicieli NSZZ „Solidarność” możliwości reprezentowania pracowników  w Europejskiej Radzie Zakładowej  Frito Lay. Rada Sekcji ustaliła termin Zebrania Delegatów Sekcji Krajowej Przemysłu Cukierniczego, które odbędzie się w dniach 30.09.2004 – 02.10.2004 roku w Iławie.                                         DARIUSZ SKOREK 
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W dniach 30.04.2004 - 02.05.2004 w Błażejewku koło Poznania 
została zorganizowana VIII Międzynarodowa Spartakiada 
Przemysłu Spożywczego NSZZ "Solidarność". Jednym ze 
sponsorów tej wspaniałej imprezy jest Cadbury Wedel Sp. z o.o., 
który wzorem poprzednich lat stał się fundatorem koszy słodyczy 
dla najlepszych drużyn w rywalizacji sportowej oraz dla 
uczestników z zespołów zagranicznych. W tym roku 
reprezentowało barwy naszego zakładu rekordowa liczba 38 
uczestników we wszystkich dyscyplinach sportowych oprócz 
wędkarstwa. Spartakiadę oficjalnie po odśpiewaniu hymnów 
otworzył Przewodniczący Sekretariatu Przemysłu Spożywczego 
Mirosław Nowicki. Gościem honorowym był Bogdan Klepas 
Przewodniczący Regionu Wielkopolski.  
Jako pierwsi z naszych reprezentantów do rywalizacji przystąpili 
piłkarze. Niestety mimo wyśmienitego bramkarza i wysiłku całej 
drużyny po wygraniu jednego meczu i remisu uzyskanego w 
ostatnim spotkaniu nie udało im się opuścić strefy grupowej.  

Pierwszego dnia została zorganizowana dyskoteka, która przeciągnęła 
się do białego rana. Tylko bardziej zdyscyplinowane drużyny 
wcześniej opuściły parkiet taneczny, aby rano przystąpić do 
rywalizacji sportowej. Z całej naszej grupy najlepiej wypadła drużyna 
siatkówki kobiet, która nieznacznie przegrała rywalizację w grupie. 
Poniżej oczekiwań wypadli panowie, którzy startowali w tej 
dyscyplinie od początku uczestnictwa naszych reprezentantów w 
poprzednich spartakiadach. Drużyny lotki i trójboju zajęły miejsca w 
połowie tabeli wykazując się mobilizacją i niezwykłą wytrzymałością 
po nocnych tańcach na parkiecie, gdzie nasze panie były rozrywane 
przez uczestników spartakiady.  

NASZA DRUŻYNA PIŁKARSKA 

DRUŻYNA SIATKÓWKI KOBIET 

I MĘŻCZYZN 

Ostatnią nadzieją była konkurencja przeciągania liny.  
Po poprzedniej spartakiadzie zaliczani byliśmy jako drużyna, 
która powinna znaleźć się w finałowej szóstce.   
W strefie grupowej po wyśmienitym występie w rezerwowym 
składzie bez dwóch podstawowych zawodników zajęliśmy 
drugie miejsce z czterema wygranymi i jedną porażką. W finale 
niestety gorszy występ i po zażartej walce z drużyną Polmosu 
Białystok dopiero IV miejsce. Powtórzony sukces z zeszłego 
roku, lecz pozostał niedosyt i zapowiedź ostrej walki w roku 
następnym.  
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 Zostaliśmy zauważeni przez wszystkich uczestników jako 
drużyna, która najgłośniej i najzabawniej dopinguje swoich 
zawodników. Dostaliśmy nagrodę jako najbardziej zauważalny 
i rozśpiewany zespół w całej spartakiadzie, co miało 
odzwierciedlenie w dyplomie przyznanym nam przez 
organizatorów Spartakiady.   
NA ZAKOŃCZENIE PRAGNĘ SERDECZNIE PODZIĘKOWAĆ ZARZĄDOWI CADBURY WEDEL SP. Z O.O.  ZA DOSTARCZENIE WSPANIAŁYCH KOSZY Z WYROBAMI NASZEJ FIRMY I KOSZULEK FIRMOWYCH DLA ZAWODNIKÓW, ABY MOGLI GODNIE REPREZENTOWAĆ NASZ ZAKŁAD. DZIĘKUJĘ TAKŻE ZA PARTYCYPOWANIE W KOSZTACH ZWIĄZANYCH Z WYJAZDEM I POBYTEM NASZEJ EKIPY  W BŁAŻEJEWKU.                                                      DARIUSZ SKOREK 

FORUM INFORMACYJNE I 
KONSULTACYJNE DLA PRACOWNIKÓW 

EUROPEJSKIEGO PRZEMYSŁU 
CUKIERNICZEGO CADBURY SCHWEPPES 

(ECEICF)  
Z dniem 1 maja 2004 roku polscy pracownicy Cadbury Wedel uzyskali prawo do mianowania przedstawiciela pracowników  w Forum Informacyjnym i Konsultacyjnym Cadbury Schweppes. Forum te zostało powołane w o parciu o Dyrektywę Unii Europejskiej 94/45/EC.  KZ NSZZ „Solidarność” w Cadbury Wedel w 1999 roku wystąpiła z inicjatywą włączenia przedstawiciela pracowników naszej spółki do corocznych posiedzeń Forum.  Inicjatywa nasza spotkała się z odmową, a argumentacją było to, że w momencie naszego wystąpienia Polska nie była członkiem Unii. Postanowienia Dyrektywy mają zaś zastosowanie do przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw  o zasięgu wspólnotowym. Z chwilą członkostwa Polski w UE, polscy pracownicy koncernów ponadnarodowych w oparciu o Ustawę o europejskich radach zakładowych uzyskali prawo do informacji i konsultacji jako pełnoprawni członkowie tych rad. Forum Informacyjne i Konsultacyjne Cadbury Schweppes powstało w wyniku umowy zawartej pomiędzy europejskimi przedsiębiorstwami Cadbury Schweppes i przedstawicielami pracowników z całej Europy gdzie występują oddziały Cadbury Schweppes, które włączone są w sprzedaż i produkcję wyrobów cukierniczych.  Umowa ta obejmuje wszystkich obecnych i przyszłych pracowników przedsiębiorstw cukierniczych w Europie z państw, które objęte zostaną w/w Dyrektywą/ w ramach Koncernu Cadbury/. Przedmiotem corocznych posiedzeń Forum, w których zazwyczaj brać będzie udział Zarząd Personelu, może być między innymi:  a/ sytuacja ekonomiczna i finansowa przedsiębiorstwa, b/ planowany rozwój przedsiębiorstwa, c/ trendy w zatrudnieniu, d/ przyszłe inwestycje, e/ produkcja i sprzedaż, f/ znaczące zmiany organizacyjne, g/ transfer produkcji h/ fuzje, cięcia, zamknięcia /zarówno przedsiębiorstw jak i istotnych ich części/, zbiorowe redukcje etatów, i/ zdrowie i bezpieczeństwo.  Najbliższe spotkanie już z udziałem polskiego przedstawiciela pracowników Cadbury Wedel odbędzie się w dniach 16-18 czerwca 2004 roku w Londynie. NSZZ „Solidarność” jako reprezentatywna organizacja związkowa, działając w oparciu o polską Ustawę o europejskich radach zakładowych wyznaczyła na członka powyższego Forum przedstawiciela pracowników Cadbury Wedel, Kolegę Andrzeja Kamińskiego.                                                            Jerzy Wenelczyk  
W związku z chorobą Przewodniczącego Komisji Zakładowej Andrzeja Kamińskiego, Komisja Zakładowa postanowiła  w trybie pilnym wyznaczyć Kolegę Dariusza Skorka do uczestnictwa i reprezentowania pracowników Cadbury Wedel w wyżej opisanym spotkaniu.                                                                                     KOMISJA ZAKŁADOWA 

NAGRODA 
ZA  

IV MIEJSCE 

Miłą niespodziankę sprawił organizatorom 
Przewodniczący Komisji Krajowej  

NSZZ „Solidarność” 
Janusz Śniadek , który swoją obecnością 

zaszczycił uczestników spartakiady.  

PAMIĄTKOWE ZDJĘCIE  
Z PRZEWODNICZĄCYM 
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Mobbing  
- nieznane pojęcie, znany problem   

 
CZĘŚĆ 3 

Mobbing jest zaprzeczeniem solidarności. Mało tego – jest wymierzony w solidarność.                    Ma na celu podzielenie i skłócenie ludzi, pozbawienie ich osobistej godności, uprzedmiotowienie.  
       Mobbing był zawsze, choć nazwano i rozpoczęto badania nad nim dopiero na początku lat osiemdziesiątych.     Mobberami byli wszak partyjni dyrektorzy, którzy dostawali polecenie „wykończenia” nieprawomyślnych pracowników. Częściej wprawdzie       w takich przypadkach nie bawiono się w mobbing             i delikwenta po prostu wyrzucano z wilczym biletem po prewencyjnym zatrzymaniu na 48 godzin albo i bez tego. Jednak w okresach „odwilży” próbowano zachowywać pozory. Jak późno zostało to określone  i jak późno zaczęliśmy jako związkowcy określać to co było rzeczywistą prawdą.  
Dziś pewnie mniej wpływa na to polityka, religia czy światopogląd, a częściej sytuacja gospodarcza. Prawie zawsze mobbing zależy od konkretnych ludzi, którzy działają z pobudek emocjonalnych – chęci pognębienia drugiego człowieka, domniemanej zemsty, okazania swojej wyższości i władzy. Zdarzają się jednak także przypadki mobbingowania pracowników z pełnym wyrachowaniem – np. aby pozbyć się niewygodnych z pracy, usunąć zagrażających, uciszyć za głośnych, uniemożliwić awans zawodowy.                                  Brak pracy powoduje, że mobberzy czują się bezkarni,     a prześladowani – poddają biernie mobbingowi. Jednocześnie problem mobbingu skutecznie przysłaniają sprawy na pozór ważniejsze – sytuacja ekonomiczna pracownika i zakładu, zwolnienia grupowe, przestrzeganie elementarnych praw pracowniczych, bezpieczeństwo i higiena pracy. Oczywiście dla niektórych wygodnym staje się sprowadzenie problemu mobbingu do przysłowiowego już molestowania seksualnego. Nie lekceważę tego zjawiska , ale podkreślam że mobbing jest to o wiele szerszy problem. Osobisty dramat jest też bardzo ważnym czynnikiem, lecz nie może przesłonić i zmusić do zlekceważenia całości problemu.   Często trudno jest „szefowi” uchwycić granicę między dyscyplinowaniem pracowników i mobbingiem szkodliwym dla firmy; niekiedy też pracownik źle wykonujący swoje obowiązki, uwagi „szefa” traktuje jak prześladowanie. Walka z mobbingiem jest więc  w interesie wszystkich – państwa, gospodarki,  firm i pracodawców, związków zawodowych   i organizacji społecznych oraz oczywiście pracowników.                 Żeby skutecznie walczyć z mobbingiem trzeba zrozumieć jego charakter, ale przede wszystkim przełamać barierę milczenia wobec  tego problemu. W konsekwencji trzeba też zapewne stworzyć rozwiązania prawne, które skutecznie będą wspomagały walkę z terrorem w pracy. Mobbing jest bardzo kosztowny dla każdego i pod każdym względem. Kosztuje gospodarkę – setki milionów dolarów strat ponoszą firmy w krajach Europy Zachodniej z tytułu źle wykonywanych obowiązków i wewnętrznych konfliktów, kosztuje także podatników.                 Poczucie bezkarności mobberów i bezsilności osób prześladowanych wpływa na cały system demokratyczny. Stwarza problemy które mogą rzutować na całą gospodarkę. Wreszcie w najbardziej wymierny sposób mobbing przyczynia się do tragedii jednostek.          

Osoby poszkodowane, bezradne i pozostawione same sobie, często zapadają na zdrowiu, zaczynają mieć kłopoty rodzinne, a niekiedy posuwają się do prób samobójczych. Kończę artykuły o problemie mobbingu, nie zamyka to samego tematu i problemu , ale próbowałem przekazać wiedzę jaką sam posiadłem i z jaką się zetknąłem. Oczywistym jest że nie zamyka to problemu, szczególnie że sami na własnej skórze doświadczamy go na naszym podwórku. Tak w naszym zakładzie też istnieje problem mobbingu, problem którego bez odpowiedniego zdefiniowania i określenia nie znajdziemy i nie rozwiążemy. 
DARIUSZ SKOREK 

RÓWNE TRAKTOWANIE 
Z dniem 1 stycznia 2004 r. wprowadzono do działu pierwszego Kodeksu pracy rozdział IIa zatytułowany: Równe traktowanie w zatrudnieniu, zawierający art. 183a do art. 183e.  Regulacja ta jest konsekwencją tzw. dyrektyw równościowych wymagających przeniesienia ich postanowień na grunt prawa polskiego. 
 Z definicji zasady równego traktowania w zatrudnieniu wynika, że ochroną w ramach tej podstawowej zasady prawa pracy objęci są: - kandydaci do pracy,  - pracownicy,  - byli pracownicy.   Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie: - nawiązania i rozwiązania stosunku pracy,  - warunków zatrudnienia,  - awansowania,  - dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji         zawodowych.   Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, ze względu na jakiekolwiek okoliczności, w szczególności bez względu na: - płeć,  - wiek,  - niepełnosprawność,  - rasę,  - religię,  - narodowość,  - przekonania polityczne,  - przynależność związkową,  - pochodzenie etniczne,  - wyznanie,  - orientacje seksualną,  - zatrudnienie na czas określony lub nie określony,  - zatrudnienie w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu                             pracy.   Ustawodawca wyliczając wskazane okoliczności posługuje się pojęciem „w szczególności”, co oznacza że przyczyny te mają charakter wyliczenia zasadniczego ale nie zamkniętego.  Poza wymienionym katalogiem znajdują się np. przekonania sportowe. W różnych warunkach, bez względu na to, czy ktoś jest np. kibicem Wisły czy Legii, ze względu na tę okoliczność nie może być dyskryminowany w pracy.   Dalsza część w następnych numerach INFOSA   
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 Po raz kolejny spotykamy się na łamach naszej gazetki. Bardzo długo musieliście czekać na te wydanie, ale sprawy pilniejsze i ogrom pracy, jaki w ostatnim okresie spadł na moje barki nie pozwolił mi na wcześniejsze wydanie tego 20 numeru naszego pisma. Komisja i moja skromna osoba boryka się teraz z uzgodnieniem treści Regulaminu Pracy, dochodzą do tego bieżące sprawy związku i uczestnictwo  w forum (o którym napiszę w dalszej części mojego wywodu), sprawiły, że niewiele mogłem poświęcić czasu na zredagowanie naszego pisma. Doszła do tego poważna choroba Przewodniczącego, która siłą rzeczy wyłączyła go  z prac w Komisji, przez co więcej pracy niż dotychczas spadło na członków prezydium związku. Mam nadzieję, że artykuły, które zostały zamieszczone w bieżącym numerze usatysfakcjonują wszystkich, którzy oczekiwali następnego wydania naszej gazetki.    Zacząłem od sekwencji, która bezpośrednio nasunęła mi się po uczestnictwie w obradach ECEICF (patrz strona 3). Stałem się mimowolnym uczestnikiem w tworzeniu nowego rozdziału w stosunkach z pracodawcą. Zmiany, jakie dotknęły Polskę po wejściu do UE, bezpośrednio zmieniły stosunek  i sytuację pracowników Cadbury Wedel. Przebywając  w Londynie a dokładnie w Cobham jako przedstawiciel pracowników z Polski zdawałem sobie sprawę jak duża odpowiedzialność ciąży na mojej osobie, w szczególności, gdy przedstawiciel z Polski po raz pierwszy został zaproszony na tak ważne z punktu widzenia związków zawodowych spotkanie. Forum składało się z dwóch powiązanych ze sobą części. Jedną było bezpośrednie spotkanie z przedstawicielami Pracodawcy, druga składała się z pracy  w grupie delegatów pracowników z zakładów, które są członkami UE. Na spotkaniu z Pracodawcą, które prezentował Andrew Cosslett Prezes regionu EMEA (zakłady znajdujące się  w Polsce są pod zarządem tegoż regionu) omówiono aktualne informacje na temat działalności biznesowej. Niestety nie mogę podzielić się tymi informacjami, które zostały określone jako bardzo poufne i nie mają prawa wyjść poza uczestników forum. Na wstępie spotkania uczestnicy przywitali nowych uczestników spotkania w osobach Pani Dyrektor Marleny Sobierajskiej i przedstawiciela pracowników Dariusza Skorka. Informację, które zostały przekazane określiły sytuację  i strukturę działania całej Spółki, oraz przybliżyły zamierzenia i cele które wyznaczył sobie Zarząd w najbliższym okresie czasu. Po przekazaniu szczegółowych informacji przedstawiciele mieli prawo po wcześniejszym zgłoszeniu tego do koordynatora zadawać pytania związane z działalnością biznesową i sytuacją w Spółce. Jako że zostałem zobligowany przez Komisję i czując się odpowiedzialny za głos pracowników, pozwoliłem sobie na zadanie pytania, które bezpośrednio interesuje zatrudnionych w zakładach w Polsce.  „Czy w scenariusz działalności Cadbury w Polsce jest wpisane utrzymanie dwóch zakładów produkcyjnych i czy nie należy wykorzystać mocy produkcyjnych tych zakładów do penetracji rynków naszych sąsiadów, gdzie nie istnieją fabryki Cadbury.” 

Nikt z Komisji, ani nawet ja osobiście nie spodziewaliśmy się bezpośredniej odpowiedzi na to pytanie, nie posiadając wiedzy, jakie informacje są przekazywane  z działalności biznesowej w Polsce. Oczywistym jest, że odpowiedź, która została przekazana nie satysfakcjonowała nas osobiście i nie dawała jasnego obrazu, co do sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy.  Jedyną czytelną informacją przekazaną nam było to, że istnieje możliwość wykorzystania istniejących zakładów  w Polsce, jeżeli strategia i jej realizacja będzie służyła zamierzeniom biznesowym na rynku europy wschodniej. Przysłuchując się informacjom i wiadomościom, które zostały przekazywane na tym panelu, odniosłem wrażenie, że Polska i rozwiązania wdrażane w naszych zakładach nie mają rzeczywistego odniesienia, co do zasad istniejących w innych zakładach UE. Rozwiązania socjalne, osłony zwalnianych pracowników, odprawy emerytalne i fundusze emerytalne, oraz całość funkcjonowania biznesu w innych krajach UE, nie znalazła zastosowania na naszym lokalnym podwórku. Była do tego szansa w momencie negocjowania treści Układu Zbiorowego Pracy, lub Regulaminu Pracy. Niestety nadal  pracownicy wykonujący pracę w Polsce, będą traktowani jako tania siła robocza. Druga część forum przeznaczona została na przegląd umowy i wybory przedstawicieli, oraz przekazaniu informacji o sytuacji poszczególnych zakładów. Miło mi jest zakomunikować, że w dniu 18 czerwca reprezentanci po przeprowadzonych wyborach wybrali przedstawicieli, którzy będą uczestniczyli w przeglądzie Umowy Forum,  w skład grupy weszli:  Jimmy Whelan (koordynator)  Irlandia Dermot Timmins                    Irlandia Barrie Roberts                       Wielka Brytania Peter Baird                            Wielka Brytania Mikael Amadis                       Francja Dariusz Skorek                      Polska  Mam nadzieję, że doceniona została rola i miejsce, które zajmuje biznes w Polsce w strategii Cadbury, oraz wkład  i zaangażowanie jakie wnosi Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” po wieloletniej walce, aby zaistnieć  w strukturach europejskich Cadbury Schweppes.  Budowanie zdrowych relacji pomiędzy pracodawcą  i pracownikami było zawsze jednym z najważniejszych celów Solidarności, a osoba delegata z Polski może wnieść nowe wartości, które bezpośrednio dotrą do przedstawicieli pracodawcy i pracowników z innych zakładów Spółki. Szczególnie, gdy Polska jest postrzegana jako zaścianek i kopciuszek Europy.  Kończąc zacytuję słowa, które mam nadzieję będą przyświecały dalszym działaniom Związku i staną się myślą przewodnią :     „Głupota pcha się do przodu, by być widoczną.  Mądrość zostaje w tyle, by widzieć.”       Sylvia Carkin  Jedno nie ulega kwestii i jako działacz związkowy staram się o tym pamiętać, że Pracownik zainteresowany wykonywaną pracą, bo stanowi ona jego egzystencję, gdy znajdzie się w sytuacji bez wyjścia, najczęściej ulega przewadze ekonomicznej pracodawcy. Skargi wnosi dopiero wtedy, gdy zostanie zwolniony z pracy, bo wówczas niczym nie ryzykuje.   Na koniec pragnę podziękować Pani Dyrektor Marlenie Sobierajskiej za pomoc i opiekę, jaką udzieliła mojej osobie. Brak znajomości języka angielskiego utrudniał mi bezpośredni kontakt z innymi uczestnikami spotkania.  Serdecznie dziękuję.  DARIUSZ SKOREK     
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 „Aby zrozumieć ludzi   trzeba starać się usłyszeć to   czego nigdy nie mówią   i być może nigdy nie powiedzieliby”  


