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WIADOMOŚCI Z KOMISJI ZAKŁADOWEJ 
  
„Ucz się cierpliwości w znoszeniu cudzych wad i słabości, bo ty także masz ich wiele, a inni muszą się 
z tym godzić. Jeśli nie potrafisz sam siebie uczynić takim, jakim chcesz być, jakże mógłbyś kogoś 
innego przerobić na swoją modłę?  
Żądamy, aby inni byli doskonali, a sami nie pozbywamy się swoich wad. Chcemy, aby innych 
upominano i karcono surowo, ale sami nie lubimy być strofowani. Nie podoba nam się nadmierna 
swoboda dla innych, ale sami nie cierpimy, aby ograniczano nasze dążenia. Innych chcielibyśmy 
utrzymać w ryzach, ale sami nie znosimy przymusów. Widać z tego, jak rzadko ceniamy bliźniego jak 
siebie samego”. 

 Tomasza Kempis 

Wielu z was zastanawiało się nad sytuacją , która od marca bieżącego roku miała miejsce w zakładzie.   
Po raz pierwszy od czasów Pepsico, Komisja Zakładowa musiała przejść przez etap negocjacji i podjąć 
działania które nie do końca zostały zrozumiane przez członków związku, a tym bardziej pracowników. 
Jednym z nich było podjęcie decyzji o wszczęciu sporu zbiorowego.  Poprzedzone to zostało 
podpisaniem kilku dokumentów i porozumień, mimo tego w  bardzo dramatycznym momencie i 
sytuacji Komisja Zakładowa zdecydowała się na taki krok. Rokowania i negocjacje, oraz zawarte 
dokumenty pomiędzy Pracodawcą a związkami zawodowymi nie znalazły do końca odzwierciedlenia w 
sytuacji która nastąpiła po 11 czerwca 2007 roku.  Mimo kontynuacji rozmów i spotkań  z  Zarządem 
nie widzieliśmy znaczącego postępu w prowadzonych rozmowach. Narzędzie jakim jest spór zbiorowy 
pozwoliło zdefiniować rozbieżności oraz punkty zbliżające obie strony, co w ostateczności zamknięte 
zostało porozumieniem. Sytuacja oraz informacje zebrane na działach produkcyjnych pozwoliły NSZZ 
„Solidarność” na podjęcie działań które wybiegały na przeciw żądaniom pracowników, lecz w taki 
sposób aby nie przyniosło to strat Spółce, oraz nie zachwiało istnienia naszego zakładu w Warszawie . 
Pragnę podkreślić że taka sytuacja nie była celem Zarządu ani organizacji NSZZ "Solidarność" lecz nie 
mogła zostać dłużej pozostawiona milczeniem.  W chwili obecnej pozostały nierozwiązane kwestie 
sporne które zostały wyłączone spoza sporu zbiorowego i oczekują rozwiązań prawnych oraz  dalszych 
rozmów ze związkiem. Sprawy związane z pracownikami którzy nie zdecydowali się na kontynuowanie 
kariery  w momencie zmiany warunków pracy i płacy w najbliższym czasie ujrzą światło dzienne w 
sądzie, natomiast pozostaje do rozstrzygnięcia sytuacja uregulowań zakładowych, dotyczących pracy 
w niedziele i święta.  Pragniemy podkreślić że NSZZ "Solidarność" jest przeciwna pracy, która nie ma 
nic wspólnego z dobrymi praktykami głoszonymi przez Cadbury. Legalność pracy zmianowej w takiej 
formie pojawiająca się w Polsce i powstawanie na tej bazie systemów pracy, które kojarzą się tylko z 
maksymalizacją zysków, nie będzie  w żaden sposób wspierana przez Komisję Zakładową  NSZZ 
"Solidarność". Dużo gorzkich słów padło na temat sytuacji i podpisanych dokumentów, lecz w 
wymienianej korespondencji pomiędzy Pracodawcą a Solidarnością, nadal przewija się temat 
odpowiedzialności za zaistniałą sytuację. Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" w dalszym ciągu 
podtrzymuje stanowisko dotyczące przemodelowania wynagrodzenia na premię regulaminową, jako 
krok w kierunku utrzymania miejsc pracy i w konsekwencji istnienia zakładu warszawskiego, natomiast 
stanowczo sprzeciwiła się i sprzeciwia rozwiązaniom restrukturyzacji miejsc pracy, które w momencie 
negocjacji układowych zostały przez pracodawcę wykorzystane.  Wprowadziło to bardzo dużo 
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nerwowości i domysłów, skutkiem tego doszło do poważnych nieporozumień w sferze pracy oraz 
sytuacji która bardzo źle wpłynęła na atmosferę i wykonywane zadania na stanowiskach, pomiędzy 
pracownikami, oraz pracownikami a kadrą zarządzającą.  Takie stanowisko jest podtrzymywane 
przez NSZZ "Solidarność" oraz odbierane jako prowadzenie rokowań w złej wierze w 
momencie zamykania dokumentu jakim jest Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. 
Oczywistym jest ze pewne posunięcia i przemodelowania musiały zaistnieć na naszym 
podwórku, aby stworzyć korzystny układ konkurencyjność dla wytwarzania w fabryce 
warszawskiej. Takie było stanowisko Zarządu i przy wykazaniu dobrej woli przyznaliśmy 
rację. Aby utrzymać miejsca pracy i produkcję dla Warszawy, pewne kroki musza zostać 
poczynione. Natomiast naszym zdaniem wprowadzanie tego powinno odbyć się etapami, 
bez niepotrzebnej nerwowości. Niestety mimo radośnie przekazanej informacji o 
przebudowie zakładu, z drugiej strony otrzymaliśmy wiadomości o ruchach płacowych i 
planowanej restrukturyzacji. Sam fakt zaskoczenia związku o zaistniałym fakcie stawia w 
niekorzystnym świetle same rokowania i przegląd wynagrodzeń. Tym bardziej że w 
momencie zamieszania związanego z nowymi umowami o pracę, pojawiła się wiadomość 
o likwidacji linii mas czekoladowych, serca naszego zakładu jak zawsze twierdziła 
Solidarność. Ta gorzka pigułka mimo zapewnień o utrzymaniu konsensusu w 
zatrudnieniu, nie polepszyła sytuacji i nerwowości w zakładzie.  

Innym tematem była informacja którą Komisja Zakładowa przyjęła z zaskoczeniem o 
proponowanych stawkach zaszeregowania dla pracowników, którym pracodawca 
zaproponował nowe warunki pracy. Nieporozumieniem była sama propozycja z 
zaznaczeniem że pracodawca dokłada wszelkich starań i w praktyce wdraża procedury, 
dające możliwość rozwoju pracownikowi, podkreślając fakt i intencje aby utrzymać 
stosunek pracy ze wszystkimi pracownikami. Zaproponowanie takich stawek jest 
zaprzeczeniem tych intencji wobec osób którzy do tej pory w strukturze zakładowej 
zajmowali stanowiska pracy wymagające wyższych kwalifikacji, a propozycja takiego 
rozwiązania w żaden racjonalny sposób nie mobilizowała tych pracowników do 
kontynuowania dalszej kariery w naszym zakładzie. Komisja Zakładowa NSZZ 
„Solidarność” jeszcze raz podkreśla stanowisko, że wszelkie propozycje wykraczające 
poza przemodelowanie części wynagrodzenia zasadniczego na premię regulaminową nie 
były kwestią żadnych uzgodnień podczas rozmów negocjacyjnych. Dlatego uruchomienie 
takich rozwiązań, oraz podpięciem wszelkich ruchów pod aneksowany układ zbiorowy 
pracy, było zaskoczeniem dla związków. Model i myślenie które przyświecało działaniom 
grupy negocjującej ZUZP zamykało się w kwestii obrony miejsc pracy i zachowaniu 
pewnych rozwiązań wykraczających poza zapisy kodeksu pracy. Cel jakże znamienny, 
który w konsekwencji nie do końca został korzystnie odebrany i nie zapewnił stabilizacji 
pracy lecz nie z winy związków zawodowych. Pojawił się nowy model pracowników, 
szybko nazwanych przez innych czasowymi, czyli czasami popracujemy tu, czasami tam 
a czasami na wyższych grupach. Ta czasowość w pewnym momencie zacznie 
niekorzystnie odbijać się na warunkach pracy, oraz na pracownikach przypisanych do 
konkretnych stanowisk. Elastyczność wymagana w takim przypadku przez pracodawcę 
nie przeniosła się na dyscyplinę, oraz pewność i utrzymanie zatrudnienia. Doszły do tego 
dodatkowo zmiany organizacji na poszczególnych działach i co gorsza nie do końca 
zrozumiała opieszałość kierownictwa oraz promowanie pracowników z firm zewnętrznych, 
kosztem wykwalifikowanej wieloletniej kadry. Podstawowym zarzutem jest odsuwanie ze 
stanowisk osób którzy w danym zagadnieniu i przygotowaniu były jednostkami 
wybijającymi się ale krnąbrnymi (takie sygnały zostały przez nas odebrane), zlecanie im 
mniej odpowiedzialnej roli w zespole i zastępowanie pracownikami tymczasowymi, którzy 
powinni zajmować się zadaniami mniej skomplikowanymi i łatwo wymienialnymi. 
Faworyzowanie tych pracowników, kosztem innych stało się normą, przy cichej aprobacie 
przełożonych. Z przerażeniem obserwujemy sytuacje gdy wykwalifikowani pracownicy 
odsuwani są do prostych i mało eksponowanych prac, podczas gdy na skomplikowanych 
urządzeniach i maszynach pracują ludzie którzy nie stanowią esencji wedlowskiej tradycji 



i przywiązania do zakładu, lecz są pracownikami którzy w poszukiwaniu pracy 
niejednokrotnie z przypadku znaleźli zatrudnienie w naszym zakładzie. Można pozwolić 
sobie na sformułowanie o nierównym traktowaniu ale w stosunku do pracowników na 
czas nieokreślony. Oczywiście stanowisko całego związku NSZZ "Solidarność" 
potwierdzone uchwałą Komisji Krajowej zmienia widzenie i działania organizacji 
związkowych. Obecnym priorytetem jest płaca a nie miejsca pracy, dlatego Komisja 
Zakładowa nr 311 NSZZ "Solidarność" będzie się domagała przy najbliższym przeglądzie 
wynagrodzeń, oraz przy wszelkich rozmowach dotyczących kwestii płacowych, rozwiązań 
satysfakcjonujących pracowników w sferze ich wynagrodzenia. Pamiętamy moment kiedy 
prawo dopuściło do umożliwienia pracy w systemach, które jasno zostały określone jako 
aspołeczne, mówię tu o istniejących w tym czasie czterobrygadowych systemach pracy. 
Brak konsekwencji przy zapisach Kodeksowych dopuścił do formy pracy która zabrała 
pewne przywileje istniejące przy tamtych rozwiązaniach. Wprowadzony w tym czasie 
model pracy czterozmianowej na dziale batonów, jako pierwszym który doświadczył tego 
systemu nie pozwalał na normalną pracę i stał się symbolem chaosu i braku 
przygotowania do prawidłowego rozliczenia czasu pracy. Ta sytuacja pogłębiła się teraz w 
momencie migracji pracowników na różne obszary produkcyjne z innymi okresami i 
harmonogramami pracy. Cele systemowe, efektywnościowe i restrukturyzacyjne 
realizowane są kosztem pracowników z umowami na czas nieokreślony, co w znacznej 
mierze prowadzi do zniechęcenia i stanu przemęczenia. Jednym z pytań jakie 
usłyszeliśmy była sprawa wysokiej absencji pracowniczej i jej skutków. Przyczynkiem do 
tego w widzeniu związków był fakt że sprawnie działająca firma docenia pracowników 
jako dobro szczególnej dbałości, co nie przeniosło się w konsekwencji na ruchy które 
odbywały się w naszym zakładzie. Przerzucanie pracowników na rożne działy, różne 
formy pracy, różne rozliczanie czasu pracy i nie do końca czytelne kompetencje, wzmogły 
w pracownikach skutki przemęczenia i obrony przed takimi zachowaniami, co w 
konsekwencji doprowadziło do rosnącej absencji pracowniczej. Dlatego co podkreślaliśmy 
w rozmowach jak ważnym jest prawidłowo sporządzony harmonogram pracy który w 
końcowym efekcie pozwoli pracownikowi osiągnąć oparcie i stabilizację. Niestety od wielu 
lat panuje przekonanie o nieomylności w poczynaniach i działaniach, które w efekcie 
doprowadzają do spadku morale wśród pracowników. Co roku w momencie pojawienia 
się Święta Niepodległości, Komisja Zakładowa wystosowuje pismo do Zarządu Spółki o 
poszanowaniu tego dnia i sporządzenia czasu pracy w taki sposób aby ten dziań został 
spędzony w gronie rodzinnym, z poszanowaniem wartości narodowych, co zostało także 
uczynione w tym roku. Związek Solidarność przypomina w każdym momencie o fakcie że 
pod względem czasu pracy nasze prawo należy do bardzo elastycznych, korzystnym 
przede wszystkim dla pracodawców, dlatego w takim przypadku należy uczynić coś dla 
pracowników. Podejście i prowadzenie swobodnych zasad w normatywnym czasie pracy 
stało się normą, a brak stabilizacji w tym zakresie doprowadza do jednego oczywistego 
stwierdzenia, o braku poszanowania dla pracowników. Objawy tego obserwujemy 
naocznie, a interwencje w tym zakresie wpisały się w scenariusz działania naszej Komisji 
Zakładowej. Bo jak można inaczej tłumaczyć działania na wyrywkowych i zmienianych co 
tydzień zakresach w przedmiotowej sprawie skoro w całościowym podejściu do tematu 
okazuje się że tym który najbardziej stracił będzie pracownik, który w pewnym momencie 
nie wie nawet czy ma przyjść na daną zmianę i ile godzin pracy zostało mu do końca 
okresu rozliczeniowego. Zachodzi przy tym jedno podstawowe pytanie czy to już brak 
jakichkolwiek rozsądnych zachowań, czy też próba sprowadzenia pracownika do stanu 
przedmiotu. Zakończony Spór zbiorowy uwypuklił pewne nie doprecyzowane rzeczy oraz 
podkreślił jasno i widocznie działania w celu doprowadzenia do rozwiązań 
satysfakcjonujących obydwie ze stron. Cieszymy się tylko z faktu że wiele ze zgłaszanych 
problemów i sugestii na co tygodniowych spotkaniach znalazło pozytywne rozwiązania. 
Natomiast istnieją tematy tabu z którymi staramy się walczyć, a które do tej pory nie 
znalazły żadnego rozwiązania. NSZZ Solidarność nie jest wrogiem Spółki, natomiast 
trudno oczekiwać aby przytakiwało Pracodawcy w posunięciach i rozwiązaniach które w 
żaden sposób nie mieszczą się w obowiązującym zakresie prawa pracy. Niektóre 



interpretacje przyjęte przez Pracodawcę są dla nas kompletnym zaskoczeniem i musimy 
przypominać o fakcie że stroną interpretującą na tych samych zasadach jest partner 
społeczny, czyli związki zawodowe. Nie staraliśmy się chować głowy w piasek i braliśmy 
odpowiedzialność za zaistniały fakt, ale tylko w takim zakresie w jakim prowadzone były 
rozmowy. Dlatego zapadły takie decyzje które zmierzały do rozwiązania pewnych 
nieprawidłowości, które jasno i wyraźnie określiliśmy. Doszliśmy do porozumienia że 
jeden z punktów wybiega poza rozwiązania sporów zbiorowych (odprawy dla 
odchodzących pracowników), drugi z punktów został przeniesiony w czasie i w 
konsekwencji wyłączony z trwającego sporu. To nie oznacza że z tego tematu 
zrezygnowaliśmy, wręcz przeciwnie, będziemy z konsekwencja przypominać o stosowaniu 
systemów i rozwiązań nie mieszczących się w żadnych normach społecznych. Szukaliśmy 
do końca także rozwiązania aby uniknąć spraw, które w bardzo złym świetle stawiają 
firmę, szczycącą się poważaniem pośród polskich przedsiębiorców. Być może 
pozostaliśmy sami, aby ta historyczna firma kojarzyła się z pracą i podejściem do 
pracownika jako modelowym i stawianym wszystkim za wzór przykładem, 
przedsiębiorstwa nowoczesnego, wymagającego ale przede wszystkim dbającego o swój 
wizerunek. Mamy nadzieję że Pracodawca otrzymując poważny sygnał dotyczący pracy w 
niedziele i święta, w planowanym budżecie uwzględnia rozwiązania które docenią 
pracowników którzy pozbawieni zostali życia rodzinnego dla maksymalizacji zysku. 
Okazuje się że wprowadzając takie rozwiązania i model pracy, oraz sytuacja płacowa w 
Polsce w konsekwencji mogła doprowadzić do podjęcia decyzji o przeniesieniu produkcji i 
likwidacji zakładu w Anglii. Nie wpadamy z tego powodu w hurra optymizm, czego być 
może spodziewano się od nas. Czy zagrożenia związane z poszerzeniem profilu 
produkcyjnego nowo powstającego zakładu nie odbiją się czkawką w zakładzie 
warszawskim. Do momentu gdy produkcja w Skarbimierzu nie osiągnie wymaganego 
poziomu, nie powinna stanowić zagrożenia dla istnienia historycznego co bądź zakładu 
warszawskiego. Realność tego zagrożenia jednak jest bardzo nieodległa, co stawia nas 
przed wyzwaniem aby osiągnąć zamierzone cele produkcyjne, oraz w konsekwencji tego 
lepsze płace. Porównywanie nas do poziomu wynagrodzenia na rynku lokalnym i na 
rynku branżowym, mija się z celem dla firm globalnych które dla maksymalizacji zysku są 
w stanie przesuwać produkcję z kraju do kraju nie oglądając się na skutki społeczne, 
czego mamy przykład z naszego co bądź podwórka. Mimo stawianych wymogów i 
elastyczności, spłaszczenie płac w porównaniu do konkurencji staje się coraz bardziej 
oczywiste i realne. Nasz największy konkurent na rynku polskim w wielu stanowiskach 
prześcignął nas w wysokościach wynagrodzeń, opłacając i doceniając doświadczenie 
posiadanych pracowników oraz przywiązanie do firmy. Nie można tego do końca 
stwierdzić w stosunku do naszego poziomu, gdzie mimo wykazywanego wzrostu, poprzez 
wprowadzenie nowego wskaźnika, nie do końca staje się to oczywiste, tym bardziej dla 
pracowników którym zdjęto kategorie zaszeregowań na dużo mniejsze, pod przykrywką 
zmian układowych. Nieuchronnie zbliża się przegląd wynagrodzeń, który także znajdzie 
odzwierciedlenie w budżetowaniu wydatków pracodawcy. Każde przedsiębiorstwo na 
przełomie listopada i grudnia zamyka budżet na następny rok, takie są zasady 
ekonomiczne i biznesowe. Mamy nadzieję że znalazła się tam realna kwota na ruchy 
płacowe dla pracowników Cadbury Wedel, w Warszawie i w Bielanach Wrocławskich, tym 
bardziej gdy część wynagrodzenia została przemodelowana na premię regulaminową, 
która nie rozwiąże problemu spadku absencji wśród pracowników i rosnących kosztów 
utrzymania, oraz żądań pracowniczych w sferze ich wynagrodzenia bez prawidłowego 
podejścia i poszanowania godności i pracy, który wkładamy w ten zakład.  
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