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  GRUDZIEŃ 2004 r,   Komisja Zakładowa nr 311 NSZZ „Solidarność” w miesiącu grudniu rozpatrzyła na swoich, co czwartkowych posiedzeniach: - dwa zasiłki statutowe - trzy zapomogi losowe - podjęła jedną uchwałę Komisja Zakładowa otrzymała odpowiedzi w stosownych pismach na wcześniej zadane zagadnienia dotyczące: - natężenia hałasu na transporterze CDM w strefie Batonów - w sprawie zastosowania kary porządkowej wobec pracownika Komisja Zakładowa otrzymała:  - zamiar rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia  z pracownikiem strefy produkcyjnej. Komisja Zakładowa przesłała uwagi dotyczące planowania urlopów. W miesiącu grudniu odbył się przegląd warunków pracy na terenie zakładu warszawskiego i Bielanach Wrocławskich w których uczestniczył Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy , oraz członek Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”.   KOMISJA ZAKŁADOWA  NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”   OSTATNIE POŻEGNANIE 
 Serdecznie dziękujemy Panu Prezesowi Piotrowi Knauerowi, który udostępnił nam treść swojego przemówienia i zgodził się, aby zostało ono zamieszczone na łamach naszej gazetki. Dla wszystkich Pracowników był to znamienny fakt, że osoba Andrzeja Kamińskiego i jego dokonania były ważne dla zakładu i pracowników. Sama treść nie jest w stanie przekazać emocji, które towarzyszyły temu smutnemu wydarzeniu jakim było pożegnanie Przewodniczącego  Andrzeja Kamińskiego, ale przekazanie tych słów jest wyrazem głębokiego szacunku dla Jego osoby i pracy, jaką wykonywał dla dobra Cadbury Wedel Sp. z o.o. w Polsce.  

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Andrzeja Kamińskiego.  Pan Andrzej Kamiński - nasz wieloletni pracownik, na stałe zapisał się w historii firmy. To było jego pierwsze miejsce pracy. Swoją drogę zawodową rozpoczął w magazynie opakowań w zakładzie Syrena. Był jednym z tych, którzy aktywnie tworzyli rzeczywistość. Równolegle z pracą zawodową prowadził działalność związkową. Praca z innymi i dla innych była mottem jego życia.  Walczył o prawa człowieka i prawo do wolnej Polski.  Od początku związany z NSZZ Solidarność jako członek Komisji Zakładowej. Działał w podziemiu Solidarności  w okresie stanu wojennego. Od 1991 roku pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność  i jako niekwestionowany lider pozostał do końca na jej czele. Pozostawił po sobie ogromny wkład w budowę i rozwój firmy. Nie sposób pominąć jego zaangażowania i udziału  w procesie prywatyzacji firmy, w rozmowy z przedstawicielami Skarbu Państwa, w wyniku, których Wedel jako jedna z pierwszych firm stał się jednoosobową spółką Skarbu Państwa.  W tym ważnym dla firmy okresie Andrzej Kamiński całą energię poświęcił na edukację swoją oraz pracowników pomagając im zrozumieć mechanizmy i zasady działania przedsiębiorstwa w wolnym ustroju gospodarczym.    Jego chęć zdobywania wiedzy oraz umiejętność przekazywania jej innym, mądrość tłumaczenia zawiłych zagadnień i jasny cel wywiązywania się z nałożonych przez ustawę o związkach zawodowych obowiązków budziły powszechny szacunek nie tylko członków Komisji Zakładowej, ale wszystkich pracowników firmy.  Dla Pracodawcy był wymagającym partnerem.  Rozumiał zależności ekonomiczne, znał procesy kierujące firmą. Negocjował twardo, ale mądrze, mając na uwadze dobro zarówno pracowników, jak i firmy.  Doskonale rozumiał, że te dwie wartości stanowią nierozerwalną całość. Oddany pracy związkowej wierzył w jednostkę, jej mądrość, chęć poznawania i rozwoju. Wyznaczał sobie i innym ambitne cele, wysoko stawiał poprzeczkę.  Był nie tylko orędownikiem dialogu społecznego - zasady dialogu społecznego wprowadzał w życie.  Dla wielu pozostanie nauczycielem pracy związkowej. Jestem pewien, że jego ambicją byłoby, aby uczniowie przerośli mistrza. Dobry kolega, człowiek obdarzony wielką charyzmą i oddaniem dla sprawy.  
W imieniu Zarządu i pracowników Cadbury Wedel składam wyrazy głębokiego współczucia dla Żony, Synów i całej Rodziny.  
Śp. Andrzej Kamiński pozostanie w naszej pamięci. 
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 Nowy rok zaczął się od bardzo smutnych wiadomości, które bezpośrednio dotyczyły Komisji Zakładowej. Uczestniczyliśmy w ostatniej drodze Andrzeja Kamińskiego, wieloletniego Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. Pragnę bardzo podziękować wszystkim, którzy uczestniczyli w tej smutnej uroczystości, oraz tym, którzy ze względu na obowiązki pracownicze nie mogli być bezpośrednimi uczestnikiami.  Pragnę w szczególności za pośrednictwem naszej gazetki podziękować Panu Prezesowi Piotrowi Knauerowi, który  w mowie pożegnalnej przekazał dokonania i czyny Andrzeja.  Serdecznie dziękuję Pani Dyrektor Marlenie Sobierajskiej, która osobiście zaangażowała się, aby ta smutna uroczystość była godna Człowieka, jakim był Andrzej Kamiński.  Dziękuję Kierownictwu Spółki, które umożliwiło, aby  w ostatniej drodze Andrzeja , mogło uczestniczyć tak wiele jego Koleżanek i Kolegów z naszego zakładu pracy.  Dziękuję organizacji związkowej ZZ PPC w Cadbury Wedel Sp.z o.o. którzy nie zapomnieli o naszym Przewodniczącym. Dziękuję Pracownikom Wedla, którzy tak tłumnie przybyli, aby pożegnać naszego Kolegę w ostatniej drodze. Dziękuję przedstawicielom Regionu Mazowsze, przedstawicielom Sekretariatu Przemysłu Spożywczego, przedstawicielom Komisji Zakładowych zrzeszonych  w Sekcji Krajowej Przemysłu Cukierniczego, dziękuje wszystkim, którzy nie zapomnieli o Andrzeju.  Miałem zaszczyt żegnać Andrzeja w imieniu Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”, starałem się przekazać słowa, które były najbardziej stosowne w tym miejscu.  Na prośbę obecnych, którzy nie słyszeli pożegnania na cmentarzu, zamieszczam tekst przemowy:  „ Bardzo ciężko jest mówić o kimś, kto był nam tak bliski, kto był jednym z naszej Wedlowskiej rodziny. Andrzej był dla nas właśnie taką osobą, niekwestionowanym autorytetem i nauczycielem w pracy związkowej, ale w szczególności nieodżałowanym przyjacielem i kolegą. Urodzony przywódca, jak określali go ci , którzy z nim współpracowali, Człowiek, który poświęcił dla zakładu i pracowników wszystkie siły i umiejętności. Był podporą dla nas Członków NSZZ „Solidarność”, niejednokrotnie wspierał nas swoją radą i potrafił zmobilizować do podejmowania kolejnych wyzwań. Zmorzony ciężką chorobą pełnił funkcję Przewodniczącego do końca, żywo interesując się tym,  co się działo w chwili obecnej w zakładzie i w jego ukochanym związku. W ostatnich rozmowach prosił, aby nie roztrwonić tego,  o co tak bardzo walczył i czym żył. Powtarzał, że aby dobrze reprezentować Pracowników, należy włożyć 

bardzo dużo własnej pracy i poświęcenia, oraz aby być zawsze merytorycznie przygotowanym, wtedy można zdobyć szacunek Pracodawcy i Pracowników, którzy znajdą oparcie w silnych związkach. Pragnął, aby dorobek w budowaniu związku w naszym zakładzie nie został roztrwoniony i pogrzebany wraz z jego odejściem. Andrzeju takiego zobowiązania jako Członkowie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” jesteśmy w stanie dotrzymać. Będzie nam bardzo brakować twojej wiedzy i doświadczenia, ale możemy obiecać, że twoja praca i przekazana nam wiedza, pomogą Twojemu następcy, godnie reprezentować twoje ideały, w które do końca wierzyłeś. Zegnamy ciebie Andrzeju, spoczywaj w spokoju. „  Nowy Rok, nowe wyzwania i problemy?  Trudno się nie odnieść do sytuacji i wydarzeń, które  w ostatnim czasie pojawiły się w informacjach prasowych.  Tym bardziej jest to na miejscu, kiedy bezpośrednie działania dotyczą działalności związkowej. Nie byłem zaskoczony informacją o sytuacji w jednej z sieci handlowych. Zaskoczeniem może być tylko to, że bardzo biernie  i nieudolnie zostały wykorzystane instrumenty kontrolne,  w które uzbroiło nas Państwo. Oczywiście o skuteczności  i działaniach tych organów można przekonać się nie tylko  w tej sprawie. Jedno z narzędzi działalności związkowej, okazuje się bezradne, albo wręcz nieudolne.  Kary i upomnienia, które z mocy prawa nakładane są przez ten organ, nie odnoszą pożądanych efektów i nie dają komfortu bezpieczeństwa. Pozytywnym skutkiem zamieszania, które powstało w związku z tą sprawą może być tylko otwarcie drogi i pokazanie szerszemu ogółowi społeczeństwa, na jakie problemy może być narażony pracownik, który nie ma oparcia i obrony. Nieprzychylność pracodawców do organizacji związkowych, które bezpośrednio są w stanie wyłowić zagrożenia i nieprawidłowości w działaniach, stwarzają komfort bezkarności i nieomylności,  z pominięciem zasad moralnych i społecznych u danego pracodawcy. Nie trzeba było czekać długo na następną aferę, która bezpośrednio uderzyła w pracowników.  Dużą odpowiedzialnością wykazała się organizacja związkowa NSZZ „Solidarność” działająca w zakładach Frito Lay. Bezpośrednie uczestnictwo i zaangażowanie w zażegnaniu  i rozwiązaniu prawnemu w zaistniałym problemie jakim wykazała się Kolega Przewodniczący Sławomir Zagrajek, może świadczyć o merytorycznym przygotowaniu do tego rodzaju problemów, w szczególności gdy brak jest porozumienia i dialogu pomiędzy przedstawicielem pracowników, a Zarządem firmy. Przejdę teraz do spraw związanych bezpośrednio dotyczących naszego podwórka. Nie chcę, aby brzmiało to jak kazanie umoralniające, ale jeżeli taka forma może wpłynąć na zachowania pracowników,a tym bardziej na członów związku to musze podjąć się tego zadania.  Brak szacunku dla jednego z dobrodziejstw, jakim jest miejsce pracy, a szczególności w tak szacownej firmie, budzi zaskoczenie Komisji Zakładowej. Ostatnie przypadki nadużywania alkoholu i kradzieży, zmuszają do przypomnienia, jakim dobrodziejstwem jest praca  w zakładzie, który daje gwarancje na względnie stabilną sytuację rodzinną zatrudnionych pracowników. Tym bardziej jest przerażającym fakt, że problem dotyczył pracowników  z długoletnim stażem w firmie. Komisja Zakładowa stanowczo potępia takie zachowania i jasno precyzuje stanowisko dla takich osób. Należy podkreślić ze w takich przypadkach wobec ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych, nasza Komisja nie ma zamiaru narażać dobrego imienia NSZZ „Solidarność”, aby zajmować się sprawami, które  z moralnego i społecznego punktu widzenia , są obrazą dla Członków NSZZ „Solidarność”.  Oczywistym jest, gdy pojawiają się jakieś wątpliwości w konkretnych przypadkach, to będziemy zdecydowani przyjrzeć się takiej sprawie, aby jednoznaczne określić swe stanowisko.                                                           DARIUSZ SKOREK 

 Najbardziej twórczą ze wszystkich prac jest praca nad sobą, która pozwala odnajdywać urok młodości.  Jan Paweł II 
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WSPOMNIENIE 
 Kiedy w maju ubiegłego roku Andrzej Kamiński został oddelegowany przez Komisję Zakładową do pracy w Forum Cadbury Schweppes, kto z nas mógł wówczas przypuszczać, że ta nominacja nie będzie mogła dojść do skutku. Zaledwie kilka tygodni po tym wydarzeniu Andrzej poszedł na zwolnienie chorobowe, aby w tym czasie poddać się operacji nogi, po której wówczas mieliśmy nadzieję, że do nas powróci. Niestety stało się jednak inaczej, okazało się, że po przeszło sześciu miesiącach ciężkiej choroby Andrzej Kamiński odszedł już na zawsze. Mimo wielkiego cierpienia, którego doświadczał wielokrotnie prosił nas o to, aby nie został roztrwoniony dorobek jego życia, jaki nam pozostawił. Lista tych dokonań jest długa i nie będzie żadnej przesady w stwierdzeniu, że pełna determinacji postawa Andrzeja miała decydujące znaczenie dla istotnych rozstrzygnięć, jakie w kluczowych momentach tej fabryki po 1989 roku miały miejsce. Przypomnijmy sobie najpierw okres bezpośrednio poprzedzający proces prywatyzacji i rolę, jaką w tym procesie odegrał wówczas Andrzej Kamiński, który stale reagował na różnorakie wątpliwości, jakie się wtedy pojawiały. Od momentu prywatyzacji przez Pepisco powstały trudności. Wówczas to właśnie On wyszedł z inicjatywą skorzystania z usług eksperta, który reprezentował interesy pracowników wobec nowego pracodawcy. Do bardziej spektakularnych działań podejmowanych przez Andrzeja należy zaliczyć interwencję Przewodniczącego komisji Zakładowej NSZZ„Solidarność” u attache handlowego ambasady amerykańskiej. Do takich kroków zmuszała wówczas postawa Zarządu ówczesnego pracodawcy, który nierzetelnie wywiązywał się z zawartych wcześniej umów. Dzięki osobistemu zaangażowaniu Andrzeja i jego umiejętności prowadzenia tych rozmów, zakończyły się pomyślnym rezultatem dla zatrudnionych w spółce pracowników. W trakcie sprzedaży Spółki E. Wedel koncernowi Cadbury, osobistą zasługą Andrzeja było spowodowanie dopisania kwoty pochodzącej ze sprzedaży majątku socjalnego do odpowiedniego funduszu. Posłużyło to w przyszłości do wypłaty tzw premii wakacyjnych w następnych latach. Gdy po kilkuletnim funkcjonowaniu Spółki Cadbury Wedel pojawiła się wśród pracowników obawa o dalszą przyszłość fabryki, w której wspólnie pracowaliśmy,  to właśnie On interweniował w tej sprawie w Zarządzie Regionu Mazowsze, a także odbył stosowne rozmowy  w kancelarii Prezydenta Warszawy. Dzięki jego nieprzeciętnym zdolnościom organizacyjnym została powołana do istnienia Sekcja Krajowa Przemysłu Cukierniczego NSZZ „Solidarność”, której był jednym  z założycieli. Andrzej piastował także funkcję Wiceprzewodniczącego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność”, Członka Regionalnej Komisji Rewizyjnej Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”. Dla nas jednak był przede wszystkim  i nadal pozostanie charyzmatycznym Przewodniczącym Komisji Zakładowej, który tak wiele dobrego zrobił dla szeroko pojętego interesu pracowniczego. W swej pracy nie liczył się z prywatnym czasem, jaki na działalność związkową poświęcał, wkładając wiele zaangażowania, kosztem własnego zdrowia, którego niestety coraz bardziej mu brakowało. Wobec powyższych faktów trzeba jednoznacznie stwierdzić, iż w ostatnich kilkunastu latach począwszy od 1989 roku nie ma drugiej takiej osoby, która tak bardzo swą postawą , wpłynęła na przebieg wydarzeń, jakie w tym okresie czasu miały miejsce  w warszawskiej fabryce Wedla. Jesteśmy przeświadczeni o istotnej roli, jaką w dziejach tej fabryki odegrał Andrzej Kamiński, wnosząc do jej chlubnej tradycji, swój znaczący wkład.  JERZY WENELCZYK 

  

  

   OGŁOSZENIE  
Komisja Zakładowa Nr 311 NSZZ „Solidarność” Cadbury Wedel Sp. z o.o. Działając zgodnie ze Statutem i Ordynacją Wyborczą NSZZ „Solidarność” ogłasza wybory uzupełniające na funkcję Przewodniczącego Komisji Zakładowej nr 311 NSZZ „Solidarność” Cadbury Wedel Sp. z o.o.  Wszyscy delegaci NSZZ „Solidarność” proszeni są o przybycie dnia 10.02.2005 r (czwartek) o godzinie 14,30 na stołówkę Eurest w celu przeprowadzenia stosownego wyboru Przewodniczącego KZ kadencji 2002-2006 
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PRACA W GODZINACH NADLICZBOWYCH  

CZĘŚĆ 2 
 Wynagrodzenie  Za pracę w godzinach nadliczbowych pracownikowi przysługuje przede wszystkim normalne wynagrodzenie, bowiem za wykonywana prace pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia. Gdy w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych pracownikowi nie zostaje udzielony czas wolny, ale pracodawca podejmuje decyzję o materialnej rekompensacie tej pracy, pracownikowi obok normalnej zapłaty przysługuje również dodatek do tego wynagrodzenia. Wysokość dodatku uzależniona od rodzaju dnia oraz od pory pracy w godzinach nadliczbowych. W celu ustalenia wysokości normalnego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych należy sumę wszystkich składników tego normalnego wynagrodzenia podzielić przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania  w danym miesiącu, a następnie pomnożyć przez liczbę godzin nadliczbowych wypracowanych w tym miesiącu.  W naszym przypadku stosuję się drugą formę obliczania stawki, z powodu nie występowania innych składników wynagrodzenia np.; dodatku funkcyjnego itp. metoda dzielenia wysokości normalnego wynagrodzenia przez średnią liczbę godzin przypadających do przepracowania w każdym miesiącu danego roku.  Dodatek  Jeżeli pracownik wykonuje pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w nocy, niedzielę i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, a także w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę i święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy- przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100% wynagrodzenia. Natomiast za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż określony wyżej- przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 50%. Dodatek w wysokości 100% przysługuje także za każdą godzinę pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.  Terminy wypłaty  Termin wypłaty dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych zależy od tego czy praca nadliczbowa była skutkiem przekroczenia dobowej czy tygodniowej normy czasu pracy. Najłatwiej zdefiniować to w taki sposób:   - jeżeli praca nadliczbowa jest wynikiem przekroczenia dobowej normy czasu, czyli przedłużeniem 8 godzinnego wymiaru czasu pracy, powinna być wypłacona w przyjętym terminie wypłaty. Czyli najprościej za przepracowane godziny wypłata przy najbliższym wynagrodzeniu.  - jeżeli natomiast praca w godzinach nadliczbowych wynika  z przekroczenia tygodniowej normy czasu pracy, (na przykład praca w sobotę harmonogramowo wolną ) to stwierdzenie czy została przekroczona 40 godzinna norma czasu pracy jest możliwe dopiero po zakończeniu przyjętego okresu rozliczeniowego. W naszym przypadku 4-miesięcznego.  

Czyli najprościej dodatku za taki czas przepracowany można spodziewać się dopiero po zakończeniu okresu rozliczeniowego.  Zakończenie  Ważnym jest, aby każdy samodzielnie prowadził notes,  w którym wpisywałby oddzielnie godziny, które w definicji powinny być wypłacone przy najbliższej wypłacie,  a oddzielnie wynikłe z przekroczenia normy tygodniowej. Należy pamiętać także, że wszystkie godziny, które nie zostały zrekompensowane nam czasem wolnym  w przyjętym w okresie rozliczeniowym, powinny być oddane w formie dodatku do wynagrodzenia, według powyżej zamieszczonych zasad. I jeszcze jedna uwaga, która może być pomocna  w rekompensowaniu godzin nadliczbowych. Jeżeli to pracownik wystąpił z wnioskiem o rekompensatę godzin nadliczbowych dniem wolnym, to taki wniosek powinien być złożony na piśmie i dołączony do akt personalnych pracownika, wszelkie inne godziny rekompensowane pracownikowi czasem wolnym można traktować jako bezpośrednio wynikające z Kodeksu Pracy artykuł 151`2 paragraf 2.  Aby łatwo obliczyć przekroczenia normy tygodniowej  w przyjętym okresie rozliczeniowym należy postąpić według następującej zasady:  40 godzin mnożymy przez pełne tygodnie, dodajemy do tego iloczyn godzin dni w danym miesiącu, które znajdują się poza pełnymi tygodniami, odejmujemy od tego iloczyn dni świątecznych przypadających w inne dni niż niedziele, pamiętając o tym, że jeżeli w danym tygodniu od poniedziałku do niedzieli występują dwa dni świąteczne w inne dni niż niedziela to mnożymy tylko jeden z tych dni. Otrzymany wynik jest czasem pracy  w danym okresie rozliczeniowym. Według powyższego wzoru możemy obliczyć miesięczny okres rozliczeniowy.  
W styczniu 2005r. wymiar czasu pracy wyniesie 160 godzin tj. (40 godzin x 4 tygodnie) + (8 x 1 dzień ponad pełne tygodnie przypadający w poniedziałek) – (8 x 1 dzień świąteczny - Nowy Rok przypadający w sobotę) = 160 godzin. 

OGŁOSZENIE 
 

W odpowiedzi na apel 
Sekretarza Generalnego EFFAT  

Haralda Wiedenhofera informujemy,  
19 marca 2005 w Brukseli odbędzie się  

 Europejska manifestacja pokojowa,  
której tematem jest  

 
"Więcej  pracy dla Europejczyków,  

rozwój podstawowych praw socjalnych .  
Tak dla europy socjalnej".  

  
Demonstracja odbędzie się przed szczytem Unii 
Europejskiej, na którym będą rozważane ważne 

dla ludzi pracy zagadnienia.  
Gorąco zapraszamy do udziału. 

 
Zapisy na wyjazd w pokoju NSZZ „Solidarność’ 


