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    Coraz bardziej modyfikujemy naszą gazetkę. Następnym nowym pomysłem jest wprowadzenie kolumny informacyjnej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. Pragnąc uporządkować chaos, który wdał się w kolumny naszej gazetki, wprowadzam stałe miejsce, które będzie bardzo łatwe do odnalezienia w interesującej nas sprawie. Będą to informacje skrótowe które naświetlą zagadnienia, jakimi w ostatnim czasie zajęliśmy się , lub w jakich kwestiach musieliśmy podjąć interwencje.   Komisja w miesiącu Listopadzie rozpatrzyła na swoich, co czwartkowych posiedzeniach: - cztery zasiłki statutowe - trzy zapomogi losowe - podjęła jedno stanowisko w sprawie obrony członka         związku - podjęła jedną uchwałę  Komisja Zakładowa wystosowała pisma do Kierownictwa Spółki w sprawach:  - nieprawidłowości w działaniach pracowników ochrony    mienia w Spółce - rozliczania godzin nadliczbowych występujących w    systemie czterozmianowym i w dziale mechanicznym. - awarii elektronicznego systemu rejestracji czasu pracy.  Komisja Zakładowa otrzymała odpowiedzi w stosownych pismach na wcześniej zadane zagadnienia dotyczące:  - pomiaru hałasu na liniach produkcyjnych - przystosowania szatni damskiej firmy Creyf`s - liczby czynnych toalet  - problemu stołówek działowych  Mam nadzieję, że taka forma przekazywania wiadomości zadowoli Członków naszego związku i będzie odzwierciedleniem pracy, jaką wykonuje NSZZ „Solidarność” w celu podniesienia i ułatwienia pracy zatrudnionym w zakładzie warszawskim.  
KOMISJA ZAKŁADOWA  NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” 

 

 

 
Zbliża się koniec 2004 roku. Co zostawił po sobie w naszych czynach? Każdy z nas robi rachunek sumienia, sprawdza     i przypomina dobre i złe chwile.         Taki rachunek musi wykonać także Komisja Zakładowa, co było złe w pracy,     a czego nie musimy się wstydzić.      Zawsze staraliśmy się mimo przeciwności wyjść do pracowników. Jak zostaniemy ocenieni przez was?        Mam nadzieje, że mimo trudności, mimo problemów, które nie ominęły Organizacji Związkowej zostawiliśmy znaczny ślad w życiu zakładu i pracowników. Staraniem Związku NSZZ „Solidarność” było zawsze dbanie o dobro pracowników, staranie o jak najlepszą pomoc         i interwencje w sprawach, w których każdy z nas pojedynczo niewiele może wskórać.    Czy wywiązaliśmy się   z tego? Ocena należy do Was, mam tylko nadzieję, że nie oceniliście nas zbyt surowo. Jeżeli jednak tak się zdarzyło, to będzie to dla Związku motywacją do jeszcze bardziej wzmożonej pracy.                       DALSZY CIĄG STRONA 2 

 

  

 Niech  Święta Bożego Narodzenia i Wigilijny wieczór upłynął  Tobie i Twojej rodzinie  w szczęściu i radości przy staropolskich kolędach  i zapachu świerkowej gałązki. Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” 

"O święta noc! W tej ciszy Bóg przychodzi Przynosi nam z niebios stron zbawczą wieść. Niesie On moc, co ludzi oswobodzi Więc dajmy Mu z naszych serc należną cześć!  Zbawca już zamieszkał z ludem swoim Więc od radości serce nasze drży Ludu czcij Boga w radosnym uniesieniu! I pokłon Mu daj, bo przyszedł zbawić cię” 
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Początek stycznia to doskonała okazja do rozliczenia się  z minionym rokiem. To również dobry moment do zastanowienia się nad życzeniami, które chcielibyśmy złożyć naszym bliskim. Początek roku jest doskonałą okazją na sprecyzowanie swoich marzeń.  
Czym się różnią życzenia od marzeń? Przede wszystkim tym, że życzymy sobie lub innym czegoś, co wydaje nam się możliwe do osiągnięcia.  Możemy sobie życzyć, aby stosunek pracownika do pracownika był godny wartości chrześcijańskich. Możemy sobie życzyć, aby pracodawca był uczciwy, cywilizowany i zrozumiały dla wszystkich  (to jest właściwie marzenie), a więc zajmijmy się rzeczami bardziej realnymi...  
Więc czego naprawdę możemy sobie życzyć ? 
Życzmy sobie pracy. Jest to przewrotne życzenie, ale jak bardzo potrzebne w tych naprawdę ciężkich czasach. Życzmy sobie, ( aby to nie były marzenie), abyśmy       w nowym roku nie zostali potraktowani jak miliony ludzi  w naszym kraju, pozbawionych tej najbardziej potrzebnej dla egzystencji, formy utrzymania rodziny.   Życzmy sobie zrozumienia i tolerancji, której formy musimy odczuwać i dotykać w naszym środowisku pracy. Tolerancji wobec pewnych zachowań i działań, które  w naszym mniemaniu są niezgodne z formami współżycia społecznego. Zrozumienia, bo przez prawidłowe zrozumienie człowieka i jego zachowań, jesteśmy          w stanie z nim pracować, dzielić problemy, oraz radości życia codziennego.  Życzmy sobie zdrowia. Zdrowia, bo nie ma ważniejszego daru od Boga, celu dla rodziny i nas samych, abyśmy mieli siły podołać wszystkim przeciwnością naszego życia. Niejednokrotnie przekonujemy się jak bardzo delikatnym instrumentem jest człowiek i jakie problemy  z naszego niedbalstwa lub bagatelizowania objawów, negatywne skutki mogą przynieść dla naszego samopoczucia. Nikt za nas nie zadba o zdrowie, tylko my sami zrozumiemy ten delikatny mechanizm który            w pewnym momencie przemawia do nas, upominając się o odpoczynek lub pomoc.  Nie bagatelizujmy tego problemu. 
Oprócz życzeń, mamy marzenia. Marzenia o lepszym jutrze, marzenia o godnym życiu. Ale kołacze mi się jeszcze jedno marzenie – nadzieja niepozbawione szansy spełnienia. Są nim kolejne odwiedziny Jana Pawła II      w Ojczyźnie. Głos rozsądku i wsparcia, głos opamiętania w szaleństwie, które opanowało sfery polityczne i te bliższe dotyczące szarych pracowników. Głos, który wydaje mi się jest teraz szczególnie potrzebny. Od 1978 roku nikt tak jak On potrafił przypomnieć o wielkiej godności, jaką każdy w sobie nosi, o dumie                    i dziedzictwie, których wszyscy jesteśmy spadkobiercami.  
„ Nie lękajcie się” – to słowa które towarzyszą nam od wielu lat pontyfikatu Jana Pawła II. Nie zapomnijmy        o nich, czego sobie i Wam wszystkim serdecznie życzę       w nowym 2005 roku. 
„Aby każdego dnia roku  można było znaleźć chwilę czasu dla siebie, aby wyjść sobie, naprzeciw, aby zajrzeć do swej duszy i aby umieć zachować dystans pomiędzy swymi czynami i pragnieniami.”   Dariusz Skorek    

     Komisja Zakładowa informuje wszystkich członków NSZZ „Solidarność” że codziennie można odbierać upominki świąteczne które zostały przygotowane        w tym roku.  Po odbiór należy zgłosić się do pokoju  NSZZ „Solidarność” w godzinach 8-15     Komisja Zakładowa przypomina, że wszyscy członkowie NSZZ „Solidarność” zostali w ramach składki członkowskiej ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wszystkie zmiany związane ze zmianą nazwiska, adresu zameldowania, powinny zostać zgłoszone Sekretarzowi Komisji Zakładowej w celu uaktualnienia danych ubezpieczeniowych.     Komisja Zakładowa przypomina, że w ramach działalności w naszym zakładzie pracy, zostały wydzielone komisje problemowe, które w swoim działaniu reprezentują NSZZ „Solidarność” na terenie pracodawcy.   Komisja BHP w składzie: Ewa Kapciak ,  Jolanta Krzemionka   Komisja Socjalna w składzie: Elżbieta Dębska,  Jolanta Krzemionka,  Konstanty Mika   Komisja Promocji i pozyskiwania członków  w składzie: Agnieszka Konopka, Dariusz Skorek, Jerzy Wenelczyk     Komisja Zakładowa przypomina, że podania składane w celu uzyskania zapomogi losowej od NSZZ „Solidarność” powinny być przekazywane Przewodniczącym Kół Wydziałowych w celu ich zaopiniowania.  PRZEWODNICZĄCY KÓŁ WYDZIAŁOWYCH:  1. Marek Borucz – Służby techniczne 2. Krzysztof Słupek – Magazyny 3. Krzysztof Goławski – Dział Batonów 4. Elżbieta Dębska – Dział Ptasiego Mleczka 5. Jolanta Krzemionka – Dział Wyr.Oblewanych  6. Danuta Jusińska – Dział Tortów i  Figurek 7. Jarosław Konopka – Dział Przerobu Ziarna 8. Janina Zielińska – Dział C-600 9. Dariusz Skorek – Dział Czekolady 10. Izabela Dolata – Pracownicy Biurowi   Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” 
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GRUDNIOWE ROCZNICE 

 
 Gdańsk - 16 grudnia 

 Godzina 17 - Pomnik Poległych Stoczniowców w 
1970 roku  

 Godzina 18 – msza święta Kościół p.w. Świętej 
Brygidy 

 

Gdynia – 17 grudnia  

 Godzina 6 – Pomnik przy przystanku Gdynia 
Stocznia 

 Godzina 16.30 - Msza święta w kościele 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni 

 Godzina 17.30 - Przejście z zapalonymi zniczami 
do pomnika Ofiar Grudnia przy Urzędzie Miasta 

 Godzina 18.20 - Uroczystości przy pomniku 
Ofiar Grudnia przy Urzędzie Miasta  

 

Katowice – 16 grudnia 

 Godzina 14.30 - 15.30 - Msza św. w kościele 
p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego 

 Godzina 15.45 - 16 - Przemarsz pod Pomnik 
Krzyż Górników.  

 Godzina 16 - 17 - Uroczystości pod Pomnikiem, 
poświęcenie tablicy ufundowanej przez NSZZ 
"Solidarność" KWK "Katowice-Kleofas" 

 
Jako oficjalny znak graficzny XXV rocznicy wydarzeń  Sierpnia 1980 roku oraz powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" postanowiło przyjąć projekt Wiesława Grzegorczyka  z Rzeszowa.   

  Dnia 10.12.2004 roku odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Rady Sekcji Krajowej Przemysłu Cukierniczego NSZZ „Solidarność”. Rada przyjrzała się bieżącym sytuacją w poszczególnych Komisja Związkowych zrzeszonych w Sekcji.  Omówiony został program działania na 2005 rok w aspekcie rozwoju i powiększania Sekcji o Komisje, które dotąd nie były zrzeszone w żadnej organizacji branżowej. Przedstawiciele poszczególnych organizacji związkowych przyjrzeli się działaniom i problemom, które występują  w związku ze zbliżającymi się we wszystkich zakładach pracy przeglądami wynagradzania pracowników.  Przekazywane doświadczenia mogą bardzo pomóc Komisjom, które oczekują realnego wzrostu wynagrodzeń w stosunku do inflacji i planów przedsiębiorstw. Jednym z ważnych punktów było omówienie i działania, które musi podjąć Rada Sekcji w związku z przewlekłą chorobą Przewodniczącego Rady Andrzeja Kamińskiego.  W obradach uczestniczył Przewodniczący Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność”  Mirosław Nowicki, który przekazał informacje o działaniu Sekretariatu i Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.  Po przekazaniu życzeń świątecznych i noworocznych dla wszystkich członków NSZZ „Solidarność” posiedzenie Rady Sekcji zostało zakończone.   „Serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne dla Wszystkich Członków NSZZ „Solidarność”, przesyła  Rada Sekcji Krajowej Przemysłu Cukierniczego  NSZZ „Solidarność”   

 W grudniu obchodzimy 
kilka ważnych rocznic.     
W Gdańsku i w Gdyni 
tradycyjnie NSZZ 
"Solidarność" organizuje 
uroczystości związane       
z 34. rocznicą wydarzeń 
Grudnia'70.  

Natomiast w Katowicach 
odbędą się uroczystości 
23. rocznicy tragicznych 
wydarzeń grudnia 1981 r. 
w Kopalni "Wujek".  

 Jury zamkniętego konkursu na znak graficzny XXV rocznicy wydarzeń Sierpnia 1980 roku oraz powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" po rozpatrzeniu 21 projektów zgłoszonych przez 5 zaproszonych autorów:   Wiesława Grzegorczyka, Krzysztofa Ignatowicza, Krystynę Janiszewską,  Jacka Masiakowskiego Marcina Ostrowskiego  



                                    
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 

    
PRACA W GODZINACH NADLICZBOWYCH  
 Pracą w godzinach nadliczbowych jest praca wykonywana:   Ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy  Ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy  Pracą w godzinach nadliczbowych jest więc praca przekraczająca kodeksową 8-godzinną normę dobową            i przeciętną 40-godzinną normę tygodniową.  Tygodniowa norma czasu jest normą przeciętną. Oznacza to, że pracodawca może w harmonogramie czasu pracy danego pracownika zaplanować pracę w jednym tygodniu przez 60 godzin i nie będzie to praca w godzinach nadliczbowych, jeżeli tylko w innych tygodniach okresu rozliczeniowego wymiar czasu pracy będzie stosownie obniżony – tak, aby w całym okresie rozliczeniowym pracownik wykonywał prace nie dłużej niż przeciętnie przez 40 godzin tygodniowo.  Należy pamiętać, że tygodniowy czas pracy łącznie       z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym.  Dotyczy to zarówno pracy w godzinach nadliczbowych           z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jak i pracy       w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej. Zakazane jest zatrudnianie w godzinach nadliczbowych:  pracownic w ciąży (art. 178 par. 1 K.P.)  pracowników młodocianych (art. 203 par. 1 K.P.) W stosunku do pracowników opiekujących się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia dopuszczalne jest pod warunkiem wyrażenia przez niego zgody na taką pracę  (art. 178 par. 2 K.P.). Pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń lub natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia – nie może przekraczać 8 godzin (art. 148 K.P.)  W jaki sposób można nakazać pracę „po godzinach”?  Zgodnie z przepisami kodeksu pracy, polecenie pracownikowi pracy w godzinach nadliczbowych nie wymaga żadnej szczególnej formy np. pisemnej, może być wydane ustnie,  ale powinno być wydane wyraźnie. Wykonywanie pracy nadliczbowej można polecić pracownikowi w sposób dorozumiany, a więc w jakikolwiek sposób, przez każde zachowanie przełożonego, ujawniające w dostateczny sposób jego wolę, by podwładny wykonywał w godzinach nadliczbowych pracę podlegającą oddzielnemu wynagrodzeniu. Warunkiem przyjęcia dorozumianej zgody pracodawcy na pracę w godzinach nadliczbowych jest świadomość pracodawcy, że pracownik wykonuje taką pracę. Również, jeżeli przełożony jest obecny w pomieszczeniu,      w którym pracownik wykonuje pracę, nie reaguje na te fakty  i milcząco je aprobuje, a co najmniej godzi się na nie, to takiemu zachowaniu zwierzchnika można przypisać cechę prawidłowo wydanego polecenia dotyczącego wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych.   

Zasady rekompensaty  Rekompensata może być dokonana na dwa sposoby: czasem wolnym albo dodatkiem do wynagrodzenia za pracę. Przepisy o pracy w godzinach nadliczbowych stosuje się niezależnie od stosowanego systemu czasu pracy i systemu wynagradzania.  Czas wolny  W przypadku rekompensaty pracy czasem wolnym od pracy, wysokość tej rekompensaty uzależniona jest od tego, czy pracownik wystąpił z wnioskiem o udzielenie mu czasu wolnego, czy nie. Udzielenie czasu wolnego może mieć bowiem miejsce na wniosek pracownika albo  z inicjatywy pracodawcy. Jeżeli pracownik złożył pisemny wniosek o udzielenie mu czasu wolnego w zamian za czas przepracowany, wówczas pracodawca może udzielić mu czasu wolnego od pracy w tym samym wymiarze. Należy jednak podkreślić, ze wniosek pracownika nie jest dla pracodawcy wiążący. Pracodawca ma bowiem prawo zdecydować o wypłacie pracownikowi dodatku do wynagrodzenia zamiast udzielenia mu czasu wolnego. Ostateczna decyzja w tej sprawie należy do pracodawcy, a pracownik nie ma podstaw do jej kwestionowania. Natomiast, jeżeli pracodawca udziela pracownikowi –  w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych – czasu wolnego z własnej inicjatywy  ( bez wniosku pracownika), to w takim przypadku udziela on czasu wolnego od pracy w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych. Za każdą godzinę pracy nadliczbowej pracodawca udziela więc pracownikowi 1,5 godziny czasu wolnego. W takim przypadku udzielenie czasu wolnego powinno nastąpić najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego i nie może spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy (art. 151`2 par 2 K.P.). W przypadku, gdy w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych pracownikowi zostanie udzielony czas wolny, za przepracowane godziny nadliczbowe przysługuje mu oczywiście normalne wynagrodzenie, natomiast nie przysługuje już dodatek za pracę  w godzinach nadliczbowych.  DALSZA CZĘŚĆ – DODATKI DO WYNAGRODZENIA W NASTEPNYM NUMERZE INFOSA.    
  

 
Życzenia Bożonarodzeniowe 

 
Jest cicho. Choinka płonie. Na szczycie cherubin fruwa. Na oknach pelargonie, blask świeczek złotem zasnuwa, a z kąta, z ust brata płynie kolęda na okarynie: Lulajże, Jezuniu...  

Konstanty Ildefons Gałczyński 
  


