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             Komisja Zakładowa nr 311 Region Mazowsze NSZZ „Solidarność” Cadbury Wedel, 
zwraca się do Zarządu Spółki o poczynienie kroków w celu prawidłowego zabezpieczenia i 
przygotowania zakładu do samodzielnego działania, do momentu sprecyzowania przez Kraft 
Foods i Komisję Europejską podmiotu gospodarczego, który nabędzie prawa własnościowe 
marki E.Wedel. Zdajemy sobie sprawę ze stanowić to będzie niesamowite wyzwanie, ale 
bezpieczeństwo i dalsze funkcjonowanie zakładu może zależeć od bezpośredniego działania 
Zarządu Spółki.  
 
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w trosce o żywotne interesy pracowników oraz 
dalsze funkcjonowanie zakładów Cadbury Wedel, na mocy art. 26 Ustawy o związkach 
zawodowych, zwraca się do Zarządu Spółki o informowaniu związków zawodowych o 
wszelkich ruchach kadrowo personalnych i administracyjnych, które mogą mieć jakikolwiek 
wpływ na zabezpieczenie interesów zakładów.  
 
W widzeniu Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” zabezpieczona powinna zostać 
wszelka dokumentacja technologiczna i receptury wyrobów, które oznaczone są logo 
E.Wedel.  Dotyczyć to powinno wszystkich wyrobów wytwarzanych w zakładach 
macierzystych, ale także świadczących usługi na rzecz Cadbury Wedel w tym fabryk 
zagranicznych. 
 
Przeprowadzenie analizy i wstrzymanie likwidacji linii mas czekoladowych.  
Analiza dotyczyć powinna podjęcia przez dział mas czekoladowych, obróbki miazgi 
kakaowej. Pozwoli to na samodzielność zakładów E.Wedel w momencie problemów lub 
rozwiązania umowy z firmą Barry Calebaut. 
 
Przygotowanie do samodzielnego działania działu administracji personalnej i płac, który musi 
się uniezależnić od systemów narzuconych przez firmę Cadbury.  
Wszelka dokumentacja płacowo – personalna powinna zostać zabezpieczona przez 
pracowników E.Wedel z siedzibą w Warszawie. 
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Zabezpieczenie przepływu materiałowego i zamówień i zobowiązań, które w jakikolwiek 
sposób powiązane są z systemami Cadbury, a w momencie odłączenia mogą zakłócić 
prawidłowe funkcjonowanie zakładów E.Wedel. 
 
Zabezpieczyć i dokonać przeglądu firm świadczących usługi na rzecz Cadbury Wedel, w tym 
ze szczególnym uwzględnieniem kontrahentów, którzy w jakikolwiek sposób mogą posiadać 
dostęp do poufnych informacji lub baz danych (recepcja, kancelaria, obsługa prawna, 
dostawcy, firmy pracy ajencyjnej  itp...)   
 
 
 
 
Komisja Zakładowa nr 311 Region Mazowsze NSZZ „Solidarność” Cadbury Wedel w 
związku z zaistniałą sytuacją, jeszcze raz potwierdza wszelką daleko idąca pomoc, która 
pozwoli zabezpieczyć majątek i bezpieczeństwo zakładów, które ze wskazania Komisji 
Europejskiej stanowić będą oddzielne podmioty gospodarcze.  
 
Jednocześnie pragniemy podkreślić, że wszelkie pisma kierowane do Zarządu Spółki, które 
dotyczyć mogą rozwiązań prawnych lub personalnych, podyktowane będą dbałością o 
zabezpieczenia interesu Spółki, zakładu lub pracowników, a nie zabezpieczeniem interesu 
osób zarządzających zespołem, działem lub grupą pracowników w imieniu Pracodawcy.   
 

 
 
                                                                                                         

                                                                                                               Za Komisję Zakładową  
 
 
 
 
 
 
Do wiadomości: 
 
Pracownicy Cadbury Wedel 
 
 


