
Trzeba, żebyś robił często to, czego nie chcesz, a
rezygnował z tego, czego chcesz. Innym samo
przychodzi to, czego zapragną; czego ty pragniesz,
samo nie przyjdzie. Gdy inni mówią, wszyscy ich
słuchają, kiedy ty mówisz, nikt nie zwraca uwagi. Inni
proszą i otrzymują, ty poprosisz, nie dostaniesz.

Szykuj się więc do walki, jeśli chcesz odnieść
zwycięstwo. Bez walki nie zdołasz zdobyć nagrody
cierpliwości. Nie chcesz cierpieć, więc odmawiasz
nagrody. Lecz jeśli pragniesz osiągnąć nagrodę, walcz
dzielnie, znoś wszystko cierpliwie. 

Bez trudu nie ma odpoczynku, tak samo bez walki nie
ma zwycięstwa.

Tomasz Kempis

MINUTNIK

Pojawia się nowa kolumna informacyjna, która
dokładnie przybliży zagadnienia którymi w ostatnim
okresie zajmowała się Komisja Zakładowa NSZZ
"Solidarność".

• 09.06. - spotkanie organizacyjne podczas którego
poruszono temat C-600 i problemów z produkcją

W wydaniu Specjalnym Infosa opisaliśmy procedury i
rozwiązania jakie mieszczą się w sporze zbiorowym. Po
okresie reformacji i przekształceniach demokratycznych
związek zawodowy "Solidarność"  jako bezpośredni
spadkobierca ruchu społecznego lat 80, stanął na straży
przestrzegania przepisów prawa. Przejście przez
procedury zawarte w zapisanych dokumentach i
porozumieniach staje się podstawą do działalności. Jak
wszyscy pracownicy pragniemy szybszego rozwiązania
problemu, natomiast sami w swojej ocenie staramy się
nie przekroczyć linii prawnej którą sami mocno bronimy
i wytykamy w bezpośrednich spotkaniach. 

Mimo że spostrzegamy przekroczenia z drugiej strony,
manewrowanie na krawędzi prawa oraz brak szacunku
dla strony społecznej, uczymy się i wykazujemy
cierpliwość w dążeniu do obranego celu. Przykrym jest
że działania jakie podjęliśmy tak mocno opóźniają
proces i oczekiwania pracowników, ale nie można
postawić zarzutu związkowi że próbuje rozwiązań które
nie mieszczą się w przepisach i że te przepisy
przekroczył. 

W chwili obecnej zgodnie z zapisami Zakładowego
Układu Zbiorowego Pracy prowadzona jest tak zwana
mediacja wewnętrzna, która ma doprowadzić do
konsensusu i zawarcia porozumienia. Po zamieszaniu
jakie powstało w momencie wręczania pracownikom
informacji o wzroście wynagrodzeń, organizacje
związkowe z niedowierzaniem przyglądają się temu
procesowi tym bardziej że jest on całkiem innym
działaniem od momentu gdy strony spotkały się
podczas ostatnich rozmów. W chwili wydawania
poprzedniego numeru nie znaliśmy jeszcze dokładnie
stopnia i procentów które Pracodawca zaoferował
pracownikom. Przykrym jest fakt że nasze
przypuszczenia się sprawdziły i nie mamy wątpliwości w
ocenie procesu jaki zafundowano nam wszystkim
szczególnie w zakładzie warszawskim. 

Trzymam w reku broszurę wydaną przez Cadbury
"Ukierunkowani na rezultaty, kierowani przez wartość".
Bardzo dokładnie zapoznałem się z jej przesłaniem i
zawartością. Nasza kultura - "W naszych działaniach
stawiamy na  jakość, szacunek, spójność i
odpowiedzialność. Patrząc na to realnie i trzeźwo, są to
tylko hasła i frazesy które w najmniejszym procencie nie
pokrywają się w naszej rzeczywistości zakładowej.
Najlepsi - "Bycie najlepszym to przede wszystkim ludzie,
którzy tworzą firmę i mają szacunek dla jej wartości" -
zachowania , brak szacunku to nasza rzeczywistość, cóż
jeszcze można dołożyć do tej wartości. To my
pracownicy tworzyliśmy atmosferę i reputację tej firmy,
która nam teraz odebrano. zgnojono, zdeptano
najlepsze uczucia i przywiązanie do wartości które
budował jeszcze Jan Wedel. Obraza dla nas są słowa 

Jako Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ
"Solidarność" oraz przewodzący grupie negocjacyjnej
jasno i stanowczo zapewnić mogę że w momencie nie
osiągnięcia porozumienia związki zawodowe wejdą w
spór zbiorowy z Pracodawcą, dotyczący wzrostu
wynagrodzeń i oceny pracowników.  Jakie formy
przyjmie spór trudno na tym etapie wyrokować, tym
bardziej że w dalszym ciągu liczymy na rozwiązania i
zażegnanie konfliktu w mediacji wewnętrznej.
Natomiast należy przygotowywać się do rozwiązań i
wyzwań w momencie nie zawarcia porozumienia.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy
"Solidarność" którego przedstawicielami jesteśmy w
zakładzie nie pozwoli na jakąkolwiek cenzurę bądź
działania przeciwko ustawie i wolności związkowej.
Pierwszym etapem po zarejestrowaniu w Inspekcji
Pracy sporu zbiorowego będzie przekazanie władzą
zwierzchnim obydwu organizacji petycji oraz podaniu
informacji w dostępnych mediach. Związki zawodowe
zwrócą się do pracowników z ankieta co do formy
manifestacji i poparcia akcji protestacyjnych.
Równocześnie rozpocznie się proces rokowań z
Pracodawcą, który obwarowany jest dokładnymi
procedurami zawartymi w ustawie. Kolejnym krokiem
może być powołanie mediatora z listy Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej.  


