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 Jednak to, co przez ostanie tygodnie przykuwa 

uwagę pracowników, to list do nich, skierowany przez 

zarząd firmy. List wywołujący refleksję, skłaniający 

do przemyśleń. List wywołuje niepokój, równo-

cześnie nadzieję, że oto wzniesiemy się na wyżyny, że 

szykujemy się do lotu ku świetlanej przyszłości bez dymu 

tytoniowego. Dostajemy szansę, trzeba tylko rozwinąć 

skrzydła i wyjść ze strefy komfortu. Z tym wyjściem może 

być trochę problemu, bo człowiek przyzwyczaił się przez 

lata to dolce far niente.

 Żeby jednak osiągnąć te szczyty i wyjść ze strefy 

komfortu potrzeba zmiany kultury firmy. Zmiana kultury 

nie zdarza się co rok. Na naszych oczach dokonuje się 

więc epokowe w historii firmy zdarzenie. Odchodzi 

wprawdzie kultura obecnie obowiązująca, ale nie 

może być przecież przerwy w kulturze firmy. Firma, co 

stoi w liście, potrzebuje kultury, która będzie w pełni 

wspierała nasze nowe możliwości biznesowe. Umarł król, 

niech żyje król! Poprzednia kultura firmy była kulturą 

dymną, a teraz będzie bezdymną. Nie jest łatwo, tak z 

dnia na dzień, z soboty na niedziele zmienić kulturę, 

ale firma sobie z tym już prawie poradziła. SHAPE został 

przekształcony w THRIVE. Genialne! Niby proste, jednak 

wcale takie nie jest. Najpierw trzeba było zbudować 

Filary Kultury bezdymnej. A te to: Konsument jest 

najważniejszy, Patrzeć przed siebie, Przełomowe 

innowacje czy Przestrzeń do działania. Cale sztaby 

ludzi nad tym medytowały, byśmy mogli skrzydła 

rozwinąć. Wyobraźmy sobie, ile spotkań, narad, paneli, 

burz mózgów trzeba było przeprowadzić, ileż zagwozdek 

rozwiązać i dylematów, by zmienić kulturę. Wszystko po 

to by klient – nasz pan – był szczęśliwy, by dostrzegł, 

z jaką determinacją zmieniamy naszą działalność i z 

odwagą zmierzamy w kierunku przyszłości bez dymu 

tytoniowego. Dobrze, chyba wystarczy na razie o kulturze, 

o tym, kto nam da skrzydła, bo kto nam dał, to wiemy z 

podstawówki, o SHAPE i o THRIVE. O czym zapominałem? 

Właśnie, o zaangażowaniu dotychczasowym w tworzeniu 

kultury organizacyjnej. Niejeden z nas do czasu przeczy-

tania listu nie miał pojęcia, w jaki sposób się przyczyniał 

i współtworzył. Przyczyniał się na przykład, czytając list 

od André Calantzopoulosa. Ech, gdybyśmy tak wcześniej 

o tym wiedzieli. Nie jeden z nas, nie raz, nie dwa a może i 

kilkanaście razy list by ten przeczytał.

 No to jeszcze trochę o relatywizmie. Pamiętacie 

Państwo „mądrość” Kalego? Przypomnę. Jak Kali ukraść 

komuś krowa to być dobrze, a jeśli Kalemu ktoś ukraść 

krowa to być źle. To jest właśnie relatywizm moralny. 

Wolny rynek w Unii jest wówczas, gdy korzystny dla 

krajów „starej” Unii, w innym przypadku nie ma wolnego 

rynku. Można zalać Polskę tanim towarem, na każdej 

ulicy, nawet w najmniejszej pipidówce otworzyć Lidla i 

Biedronkę nie płacąc przy tym podatków i wszystko jest 

git, ale gdy polskie firmy transportowe z powodzeniem 

konkurują na rynkach europejskich, to wówczas 

zagrożony jest wolny rynek! Wręcz barbarzyństwem jest, 

przynajmniej dla prezydenta Francji, że Whirlpool zamyka 

swoją fabrykę w Amiens, a montaż suszarek bębnowych 

przenosi do zakładu w Łodzi. Pracę straci prawie trzysta 

osób. Krokodyle łzy z tego powodu, w obecności pracow-

ników zakładu wylewał Emmanuel Macron, łącząc się 

w ich bólu. Ba, pan Macron zapowiedział, że będzie się 

domagał ukarania Polski, za to, że naruszyła wszystkie 

zasady Unii i rozgrywa różnice kosztów społecznych. 

Gdy na ten przykład francuski Carrefour w Polsce przez 

wiele lat płacił pracownikom grosze, korzystając z 

wysokiego bezrobocia, to nie naruszał wszystkich zasad 

Unii? Niestety podobnie jak Macron myślą związkowcy 

francuscy, zresztą nie tylko francuscy. Przypominam 

sobie sytuację z Europejskiej Rady Zakładowej Philip 

Morris, gdy związkowiec z Holandii „rozdzierał szaty” i 

czynił wymówki kolegom z Litwy, bo część produkcji z ich 

kraju przenoszono na Litwę, co skutkowało zwolnieniem 

kilkudziesięciu pracowników. Pozwoliłem sobie wówczas 

przypomnieć, że w wyniku prywatyzacji zakładu krakow-

skiego w ciągu kilku lat z pracy odejść musiało ponad 2 

tysiące pracowników i jakoś nie zauważyłem, aby związ-

kowcy z krajów zachodnich wykazali się wobec nich 

empatię, ba jakimkolwiek zainteresowanie. Przy okazji 

wspomnę jeszcze jedną pouczająca historię. Podczas 

posiedzenia wspominanej Rady, akurat w Krakowie 

chyba przed dziesięciu laty, na prośbę przewodniczącego 

spotkania pierwszy składałem informację o sytuacji w 

PM Polska. O sytuacji pracowników, ich odczuciach co 

do zachowania nowego pracodawcy, o ich problemach. 

Nie były to pieśni pochwalne, bo takie być nie mogły. Na 

moje słowa zareagował przedstawiciel Rady z Belgii. W 

niezbyt parlamentarnych słowach wyraził niezadowo-

lenie, że mogę tak krytycznie mówić o najwspanialszej 

firmie na świecie. Nie jestem pewien czy na pewno użył 

tego właśnie przymiotnika, być może jemu podobny. Po 

kilku latach firma postanowiła zamknąć fabrykę w Belgii. 

Rozpacz tego pana była trudna do opisania. Padały słowa 

o zawodzie miłosnym (doznanym od firmy) o bezprzy-

kładnym oddaniu się załogi i podporządkowaniu życia 

firmie, o doznanej w zamian niegodziwości. Podobno 

złamane serce boli równie mocno w męskiej, co w kobiecej 

piersi. Wiedząc o tym, a resztki miłosierdzia chrześcijań-

skiego we mnie jeszcze się tlą, nie pomyślałem dobrze ci 

tak, pomyślałem: sorry Winnetou biznes is biznes. Jaki z 

tego morał? Kochać to trzeba matkę, żonę, no koleżankę 

z pracy jeszcze można, ojczyznę się powinno, ale firmę? 

Cóż różne dewiacje nas dopadają. Ej, zebrało mi się na 

wspomnienia.

 Relatywizm moralny oznacza, że sądy moralne są 

względne i zależą od osób, grupy i okoliczności. Oznacza 

to, że dla PO donoszenie na swój kraj i kolaborowanie 

jest czynem godnym pochwały. To prawie jak Pawlik 

Morozow, co to doniósł władzy radzieckiej na swego 

ojca i tym skazał go na śmierć. Dla radzieckiej władzy 

był bohaterem, dla antykomunistów wyjątkowo podłą 

kreaturą pozbawioną jakichkolwiek uczuć. Jego dziadek 

kułak, nie wiedział co to relatywizm i odrąbał mu łeb. 

F.S.

Szanowni Czytelnicy
Dziś ani słowa o polityce. Są ważniejsze sprawy niż to, czy będzie głęboka rekonstrukcja Gabinetu Cieni, 
albo kolejne wypowiedziane złote myśli Ryszarda, czy chociażby orędzie Patrioty Przyszłości. Chociaż? 
Rekonstrukcja Gabinetu Cieni, to wydarzenie, które może zmienić bieg historii nie tylko Polski, ale i całej 
Europy. Ba, nie bójmy się tego stwierdzenia, całego świata.
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BIS. 5 października w Zakopanem, miało miejsce ważne 

spotkanie związkowe. 

Rudolf Grec. Dokładniej, spotkanie przedstawicieli 

związków zawodowych z czterech fabryk PMI – 

z Ukrainy, Czech, Litwy i Polski. Nie mogli przyjechać 

jedynie koledzy z Kazachstanu, którzy uczestniczyli 

w poprzednim spotkaniu.

BIS. Jak rozumieć brak związkowców krajów zachodnich?

Rudolf Grec. Proszę zwrócić uwagę na to, że w spotkaniu 

brali udział przedstawiciele zakładów produk-

cyjnych, a te się znajdują głównie w krajach byłego 

bloku wschodniego. Nie ma tu żadnego podtekstu. 

Zresztą Komisja nasza utrzymuje dobre kontakty ze 

związkowcami także z innych krajów np. z Niemiec.

BIS. Czemu służą te spotkania?

Rudolf Grec. Spotkania odbywają się raz w roku, ale 

kontakty pomiędzy nami są stałe. Pracujemy w jednej 

firmie, chociaż w różnych krajach, ale systemy i warunki 

pracy czy zarządzania są podobne, dlatego wymiana 

informacji jest tak ważna. Skoro tak jest, to jest też 

potrzeba stworzenia ponadnarodowego układu 

zbiorowego pracy, ale żeby do tego doszło, niezbędna 

jest integracja związków zawodowych. To co my robimy 

to pierwszy, ale spory krok w tym kierunku. 

BIS. Ambitny plan.

Rudolf Grec. W realizacji tego planu liczymy na pomoc 

i chęć firmy. Wszystkim powinno zależeć na tym by 

powstała taka swoista konstytucja w ramach firmy. 

Konstytucja wspólnie stworzona. Układy ponadna-

rodowe, bo takie mam na myśli, są przecież dobrowolnie 

zawieranymi porozumieniami między zarządem firmy 

ponadnarodowej i reprezentacją pracowników, są szansą 

na poprawę czy na udoskonaleniu dialogu wewnątrz 

firmy, a w konsekwencji tego na poprawę efektywności 

pracy. 

BIS. Długa i chyba wyboista droga wiedzie do tego celu, 

ale skąd pomysł na ponadnarodowy układ?

Rudolf Grec. To zależy od dwóch stron, jeśli jest wola 

zawarcia takiego układu, to nie musi prowadzić do tego 

wyboista droga. Zgodzę się, że nie będzie krótka. Skąd 

pomysł? Przecież takie układy to nic nowego w Europie. 

BIS. Układy zbiorowe pracy, zdaniem wielu ekonomistów 

są przeżytkiem.

Rudolf Grec. Wszelkie badania dowodzą, że w firmach, 

w których są układy zbiorowe pracy, tam rzadko dochodzi 

do konfliktów. Inna sprawa, w przypadku Polski, to 

ich jakość. Pracodawcy nigdy nie byli zainteresowani 

zawieraniem układów, gdy mieli tak przychylny dla 

siebie Kodeks pracy.

BIS. W PMPL jest układ zbiorowy pracy. 

Rudolf Grec. Tak, był pierwszym w naszej branży 

i jednym z pierwszych w Polsce, ale należy pamiętać, że 

został zawarty w 1995 roku, czyli jeszcze w Zakładach 

Przemysłu Tytoniowego w Krakowie. W tamtym czasie 

był korzystnym dla pracowników, dziś już niewiele 

z niego pozostało, a to dlatego, że zmiany w Kodeksie 

pracy pozwoliły na marginalizację układów zbiorowych.

BIS. Czy jest jakakolwiek szansa na zawarcie układu 

ponadnarodowego? 

Rudolf Grec. Szansa oczywiście jest, a wsłuchując 

się chociażby w głosy przedstawicieli pracowników 

podczas posiedzeń Europejskiej Rady Zakładowej PM, 

jest przede wszystkim taka potrzeba. Gdy jest potrzeba, 

jest też i szansa, ale powtarzam, jest taka potrzeba. Firma 

wiele mówi o standaryzacji. Jednolite formy powinny 

dotyczyć w takim razie również na przykład zarobków 

czy wszelkiego rodzaju świadczeń socjalnych. Może to 

kogoś zdziwi, ale nie ma uzasadnienia, dla tak dużej 

różnicy w zarobkach pracowników z firm na Zachodzie 

i Wschodzie, biorąc pod uwagę koszty utrzymania 

i wydajność. Mówiąc o zarobkach, nie mam na myśli 

identycznych zarobków, tylko o zachowaniu proporcji. 

Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest właśnie brak 

rzetelnych układów zbiorowych pracy. 

BIS. To co mówisz, wpisuje się w kampanię Komisji 

Europejskiej, na rzecz wzmocnienia dialogu społecznego.

Rudolf Grec. To prawda, tyle tylko, że ta kampania 

nastąpiła wiele lat za późno, a i teraz prowadzona 

jest niemrawo. Nie wierzę w to, że administracyjnymi 

metodami da się przekonać pracodawców do zawierania 

układów zbiorowych pracy czy prowadzenia dialogu 

wewnątrz firmy.

BIS. Jaki więc z tego wniosek?

Rudolf Grec. Musimy sami, nie patrząc się na unijne 

zalecenia, pracować w tym kierunku, aby doprowadzić 

do autentycznego dialogu wewnątrz firmy, nie pozoro-

wanego, ale opartego na wzajemnym szacunku. 

Temu służyć powinien właśnie ponadnarodowy układ 

zbiorowy, zawarty w dobrze pojętym interesie wszystkich 

pracujących w firmie i na rzecz firmy.

BIS. Dziękuję za rozmowę.

O bieżących sprawach, którymi zajmowała lub zajmuje się obecnie Komisja, jak w każdym  
numerze BIS, rozmawiamy z Przewodniczącym Komisji Rudolfem Grecem.

Porozmawiajmy
z Przewodniczącym Komisji Rudolfem Grecem o bieżących sprawach



Biuletyn Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność przy Philip Morris Polska SA4

Spotkanie odbyło się 5 grudnia, a uczestniczyli w 

nim przedstawiciele związków zawodowych i Społecznej 

Inspekcji Pracy, że strony firmy obok Gianluci Capodi-

monte, Dyrektor Operacyjny Nuno Sousa, Szefowa Działu 

BHP Agnieszka Beszter Oksanowicz oraz reprezentujący HR 

Paweł Lewiński. Przesłaniem spotkania, rozumianym jako 

coś w rodzaju deklaracji programowej w dziedzinie BHP, było 

stwierdzenie: pracownik w centrum uwagi. Mówiąc inaczej, 

pracownik jest najważniejszy i nie jest to pusty slogan, lecz 

nadrzędny cel, który będzie realizowany poprzez konkretne 

działania. Stąd między innymi wizyta Dyrektora Capodi-

monte i spotkanie z przedstawicielami pracowników.

Rolą związków zawodowych jest recenzowanie 

poczynań zarządu firmy oraz krytyka, czyli ocena dobrych 

i złych działań, w tym przypadku działań związanych 

głównie z bezpieczeństwem. Jeśli Komisja coś krytykuje i 

jeśli jest to krytyka negatywna, to postępuje tak w dobrej 

wierze. Samozadowolenie kierownictwa ze swoich decyzji, 

nierzadko skutkuje tym, że nie zauważa się istotnych 

problemów, co może doprowadzić do niepożądanych 

sytuacji. W dobrej wierze przekazano więc uwagi Dyrek-

torowi Capodimonte, tym bardziej, że ceni on sobie bezpo-

średnie spotkania z pracownikami, czy z ich przedstawi-

cielami, a jego doświadczenie i wiedza mogą być pomocne, 

by usprawnić to, co zrobiliśmy w zakresie BHP do tej pory. 

Uwagi, jakie przekazali przedstawiciele „Solidarności”, 

dotyczyły środowiska pracy, ochrony zdrowia i programów 

prewencyjnych, a także współpracy kierownictwa firmy z 

partnerami społecznymi i przedstawicielami pracowników. 

Na środowisko pracy wpływ mają wszystkie czynniki wystę-

pujące na stanowisku pracy, mogą stanowić zagrożenie dla 

zdrowia, a nawet życia, dlatego są tak ważne. W ostatnim 

okresie kierownictwo podjęło szereg pozytywnych, 

oczekiwanych przez związki zawodowe działań o charak-

terze technicznym. Jest więc powód, może jeszcze nie do 

optymizmu, ale do zadowolenia. Istotnymi czynnikami 

wpływającymi na środowisko pracy są między innymi hałas, 

zapylenie, ergonomia. Przeprowadzane badania potwier-

dzają spełnianie norm w tym zakresie. Kierownictwo firmy 

zapewnia, że będzie nadal polepszać i podnosić standardy 

pracy. Dobrym przykładem pozytywnych działań jest, 

wspólnie uzgodniony ze związkami zawodowymi, zakres 

koniecznych prac technicznych ograniczających hałas 

oraz zakup indywidualnych ochronników słuchu. Wydano 

poradnik, jak przygotować się do badań słuchu, jest też 

bardziej elastyczne podejście do pracowników, mających 

niewielkie problemy ze słuchem – łącznie z uzyskaniem 

zdolności do pracy. To nie jedyny poradnik pomagający 

pracownikom. Opracowano i wydano także poradnik 

pracownika zmianowego. Praca zmianowa, a przede 

wszystkim w nocy jest bardzo uciążliwa i ma niebagatelny 

wpływ na zdrowie – poradnik taki jest jak najbardziej na 

miejscu. To zaledwie trzy przykłady z wielu, świadczące o 

tym, że poprzez dyskusje i argumenty można wiele zmienić, 

wiele polepszyć. Sporo się zmienia i będzie się zmieniało 

na lepsze, jeśli chodzi o zapylenie i ergonomię. Przepro-

wadzane są stosowne badania i przedstawione wkrótce 

zostaną korzystne dla pracowników rozwiązania techniczne. 

Józef Knapik przedstawił Dyrektorowi Capodimonte 

działalność Społecznej Inspekcji Pracy, podał pozytywne 

przykłady współpracy SIP z kierownictwem firmy, skutkujące 

poprawą warunków bezpieczeństwa. Działalność Inspekcji 

jest coraz lepiej postrzegana i oceniana w firmie, ale także 

w Małopolsce, o czym może świadczyć tytuł najlepszego 

inspektora w regionie Małopolska przyznany dla „naszego” 

Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy. Rozmawiano 

jeszcze o kulturze BHP w firmie, o zdrowiu, o tym, co 

przeszkadza w pracy – o stresie, pospiechu wynikającym z 

presji na wynik, o nadmiarze godzin nadliczbowych w ESE, 

o negatywnym stanowisku Komisji wobec „koleżeńskiej 

obserwacji”, o konieczności poprawy wzajemnego zaufania 

i konieczności konsultowania z pracownikami najważniej-

szych projektów.

 W podsumowaniu spotkania Rudolf Grec powiedział, 

że pracownicy oczekują, by dział BHP stał się działem, który 

doradza, daje wsparcie, pomaga i do którego pracownicy 

mają zaufanie. By deklaracja, że „Człowiek w centrum 

uwagi” – nie stała się kolejnym hasłem bez pokrycia, 

kolejnym pustym sloganem. 

Dla związków zawodowych bardzo ważna jest 

równowaga praca – dom. Wielu pracowników uważa, że 

pogodzenie życia zawodowego i osobistego jest utrudnione 

przez zbyt duże obciążenie pracą, w szczególności, gdy praca 

się odbywa w systemie zmianowym. Związek nasz liczy na 

to, że kierownictwo poświęci temu więcej uwagi.

Z kolei Dyrektor Capodimonte uznał spotkanie za bardzo 

dobre i zachęcał do dalszej współpracy stron w celu poprawy 

bezpieczeństwa w pracy. Stan bezpieczeństwa w PMP ocenił 

jako bardzo dobry. Zauważał, że PMP to duża firma i wiele w 

niej dynamicznych zmian. Pracownicy są otwarci i chętni do 

współpracy, przekazywania uwag i pomysłów.

Uważa, że trzeba myśleć o pracownikach w wieku 40 +, 

bo będzie ich coraz więcej i musimy dla nich stworzyć 

odpowiednie, ergonomiczne warunki pracy. Przypo-

minał, że monitorowanie warunków środowiska pracy jest 

bardzo ważne i należy to robić systematycznie i dokładnie. 

Należałoby na przykład poprawić oświetlenie - wprowadzić 

system światła ciągłego, co ograniczy uczucie zmęczenia. 

Zaapelował do pracowników o zgłaszanie uwag, rzetelne 

wypełnianie ankiet, zaś do związków zawodowych, by 

wspierały wszelkie inicjatywy mające na celu poprawę 

warunków bhp, ale też by wypełniały rolę kontrolną.

Być może, to spotkanie było przełomowym i zaowocuje 

tym, że „człowiek w centrum uwagi” będzie mógł bez 

obaw zgłaszać swoje uwagi, pomysły, sugestie, będzie 

mógł krytycznie odnosić się do konkretnych działań czy 

projektów. „Człowiek w centrum uwagi” będzie wysłuchany 

przed uruchomieniem kolejnego projektu, który będzie 

dotyczył jego pracy, a związki zawodowe będą pilnowały, 

by tak się działo.

 W dyplomacji po spotkaniach dwustronnych zwykło się mówić, że było to dobre, ważne spotkanie, 

dające gwarancje na poprawę tego czy tamtego. Spotkanie z Dyrektorem EHS Gianlucą Capodimonte 

nie było spotkaniem dyplomatycznym, ale bardzo ważnym i dającym nieomal pewność, że pozytywne 

zmiany, jakie zachodzą w firmie, dotyczące bezpieczeństwa i organizacji, będą kontynuowane.

„Człowiek w centrum uwagi” 
- pożyteczne spotkanie.
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Program spotkania był niezwykle napięty i przewi-

dywał omówienie sytuacji w zakładach produkcyjnych PMI 

- sytuacji ekonomicznej i produkcyjnej, sytuacji pracow-

ników związanej z zatrudnieniem oraz z oczekiwaniami 

dotyczącymi przyszłości. Współpraca Międzynarodowej 

Organizacji Pracy z branżą tytoniową to także jeden 

z punktów spotkania. Inny równie ważny dotyczył nowych 

trendów w przemyśle tytoniowym i chyba najważniejszy 

punkt programu, to warunki dalszej współpracy pomiędzy 

związkami zawodowymi PMI w różnych krajach.

Otwierając zakopiańskie spotkanie, Przewodniczący 

Rudolf Grec powiedział, że takie spotkania służą nie tylko 

wymianie doświadczeń czy informacji, ale odgrywają ważną 

rolę integracji związkowej, tak ważną w dobie powszechnej 

rywalizacji pomiędzy firmami.

Związkowcy każdej z fabryk omawiali sytuację w swoich 

firmach. Mówili o warunkach pracy, o systemach zarzą-

dzania, o produkcji i sprawach bezpieczeństwa pracy. 

Wszystkie wystąpienie były interesujące, nacechowane 

troską o tych, których reprezentują. Pytanie, jakie się 

przewijało w każdej wypowiedzi, brzmiało: jaka będzie 

przyszłość przemysłu tytoniowego? Jak długo jeszcze 

produkowane będą tradycyjne papierosy? Czy tradycyjne 

fabryki przekształcą się w zakłady mechaniczne? Kiedy 

to nastąpi? Zanim to jednak nastąpi, trzeba skupić się na 

teraźniejszości. Niestety nie wszystko i wszędzie jest, jak być 

powinno. Dużym dyskomfortem dla pracowników nieomal 

w każdej reprezentowanej fabryce są częste relokacje 

maszyn, produkcja krótkich serii, częste zmiany asorty-

mentu. Niestety uciążliwość takiej pracy nie przekłada się 

na oczekiwane gratyfikacje, a to z kolei skutkuje brakiem 

stabilności zatrudnienia na niektórych stanowiskach. 

Podwyżki płac proponowane przez firmę nie uwzględniają 

sytuacji rynkowej w poszczególnych krajach. Na przykład 

w Czechach jakby nie zauważano, że to nie pracownicy 

szukają pracy, a pracodawcy poszukują pracowników. Firma 

zdaje się nie dostrzegać tego. Zresztą nie tylko o wynagro-

dzenia chodzi. Różnice pomiędzy fabrykami tej samej firmy 

są nadal bardzo duże. W krajach zachodnich pracownicy 

rzadko pracują w systemach trzech zmian w niedziele czy 

w święta, także warunki pracy są dużo lepsze. Niestety, 

nadal w byłych krajach socjalistycznych, pracownicy 

traktowani są, jak rezerwuar taniej siły roboczej. Również 

w zakładzie litewskim problemem dla pracowników są takie 

zamówienia, których inne fabryki niekoniecznie chciałyby 

przyjmować. Kierownictwo firmy tłumaczy to jako atut 

firmy i gwarancję pracy dla pracowników i należałoby się 

cieszyć z tego faktu. Przedstawiają to jako wyróżnienie dla 

firmy. Za tym jednak nie idą odpowiednie płace. Problemem 

dla pracowników są też warunki bezpieczeństwa. Hałas, 

głównie jest tym czynnikiem szkodliwym. Z inicjatywy 

związku zawodowego przeprowadzono specjalistyczne 

badania, które potwierdziły przekroczenie norm hałasu, 

pomimo że firma uważała, iż wszystko jest w porządku. 

Firma zmuszona została tym samym do wprowadzenia 

dodatkowych przerw dla pracujących w złych warunkach. Od 

lipca na Litwie nastąpiła zmiana w przepisach prawa pracy 

– dotyczy to pracy w nocy. Wymiar godzin pracy w nocy 

nie może przekroczyć 8 godzin, a w zakładzie w Kłajpedzie 

przewiduje 12-godzinny system pracy. Pracownicy z tego 

systemu są zadowoleni, bo pozwala wielu na zajęcie się 

drugą pracą, ponadto mają dużo wolnego czasu. Czy jednak 

jest to z korzyścią dla zdrowia pracowników? Na razie 

niewiele się zmieni, bowiem czas wprowadzenia zmian 

wyznaczono na 2019 rok. Ta informacja wywołała ożywioną 

dyskusję o pracy w nocy, dwunastogodzinnych systemach 

pracy, o szkodliwości takich systemów, o manipulacji 

pracownikami i przedkładaniu korzyści finansowych firm 

nad zdrowie pracowników.

Na Ukrainie problemy pracownicze podobne jak 

w innych krajach. Związkowców martwi obniżający się 

poziom umiejętności części pracowników produkcji, co 

jest spowodowane wadliwą, ich zdaniem, polityką zatrud-

nieniową. Martwi też zbyt mały dopływ pracowników do 

związku zawodowego oraz zbyt małe wsparcie ze strony 

władz zwierzchnich związku dla działań organizacji zakła-

dowej. Dlatego koledzy z Ukrainy uważają, że solidarność 

związkowa jest sprawą kluczową. Z tą opinią zgodzili się 

wszyscy uczestnicy zakopiańskiego spotkania, wszyscy 

też zadeklarowali chęć kontynuowania spotkań. Związ-

kowcy z byłych krajów socjalistycznych powinni się trzymać 

razem, wspierać, bowiem jak podkreślali mówcy, nadal 

jest widoczna duża różnica w traktowaniu pracowników 

w zależności od kraju. Nie chodzi przy tym tylko o zarobki, 

ale ogólnie o warunki pracy.

Rangę spotkania podniosła obecność przedstawi-

ciela UIF-Międzynarodowa Unia Pracowników Przemysłu 

Spożywczego i Gałęzi Pokrewnych - Kirilla Buketova. 

W swoim wystąpieniu Kirill mówił między innymi o wcale 

nie marginalnym zjawisku pracy dzieci na plantacjach 

tytoniu i walce UIF z tym zjawiskiem.

Na koniec spotkania ustalono, że kolejne odbędzie się 

w czerwcu przyszłego roku w Kłajpedzie na Litwie.

W październiku w Zakopanem odbyło się kolejne spotkanie związkowców z kilku fabryk Phi-

lip Morris. Takie spotkania mają długą tradycję. Jeszcze w latach dziewięćdziesiątych Komisja 

nasza, zawarła porozumienie z węgierskim związkiem zawodowym z PM Eger. Porozumienie 

przewidywało między innymi wymianę informacji, wymianę doświadczeń, wspólne szkolenia 

i wspieranie się w sytuacjach konfliktowych z pracodawcą. Współpraca z kolegami z Egeru sta-

wiana była przez europejską centralę związkową działająca w sektorze spożywczym, za wzór do 

naśladowania. Dziś, niestety na Węgrzech nie ma już zakładu produkcyjnego. Następne podob-

ne porozumienia podpisaliśmy ze związkowcami z Rumunii, Czech, Litwy, a ostatnio z Kazach-

stanu i z Ukrainy. W Zakopanem nie było Kazachów i Rumunów, byli koledzy z PM z Kłajpedy, 

z Kutnej Hory, z Charkowa i oczywiście z Krakowa.

Międzynarodowe spotkanie
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 I tak wybory do władz podstawowych jednostek 

organizacyjnych Związku, czyli dla komisji zakła-

dowych, międzyzakładowych, delegatów na walne 

zebranie delegatów regionu, delegatów na walne 

zebranie branżowej jednostki organizacyjnej Związku 

– w naszym przypadku Krajowej Sekcji Pracowników 

Przemysłu Tytoniowego, powinny się odbyć w terminie 

od 1 listopada 2017 r. do 31 marca 2018 r. Wybory 

delegatów na zakładowe lub międzyzakładowe zebranie 

delegatów, mogą odbywać się we wcześniejszym 

terminie. 

W terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2018 r. 

odbędą się wybory: władz regionów oraz delegatów na 

Krajowy Zjazd Delegatów.

W terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2018 r. 

odbędą się wybory: władz regionalnych sekcji branżowych 

i problemowych; władz regionalnych sekretariatów 

branżowych; delegatów do kongresu regionalnego 

sekretariatu branżowego; delegatów na walne zebranie 

delegatów krajowej sekcji branżowej.

W terminie od 1 kwietnia do 31 maja 2018 r. 

odbędą się wybory: władz krajowych sekcji branżowych 

i problemowych; delegatów do kongresu krajowego 

sekretariatu branżowego.

W terminie od 1 maja do 30 czerwca 2018 r. odbędą 

się wybory: władz krajowych sekretariatów branżowych; 

władz Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów.

W terminie do 31 października 2018 r. odbywają 

się te najważniejsze wybory, wybory ogólnokrajowych 

władz Związku.

W jakim terminie i jak przebiegać będą wybory 

w naszej Komisji? O tym zdecyduje Zakładowa Komisja 

Wyborcza, którą na okres nowej kadencji powoła wkrótce 

Komisja Międzyzakładowa. Komisja Wyborcza ustanowi 

okręgi wyborcze oraz klucz wyborczy, to znaczy ustali na 

ilu członków Związku przypadał będzie mandat delegata 

na Zakładowe Zebranie Delegatów. Jedno jest pewne, że 

tak jak i w poprzednich kadencjach, przewodniczącego 

Komisji, członków Komisji, członków Zakładowej Komisji 

Rewizyjnej, delegatów na zjazd Krajowe Sekcji Pracow-

ników Przemysłu Tytoniowego oraz delegatów na zjazd 

Regionu Małopolska wybierać będą delegaci wybrani 

spośród wszystkich członków zrzeszonych w Komisji 

Międzyzakładowej. Termin wyborów ustali również 

Zakładowa Komisja Wyborcza. Wiemy też i to, że wszystkie 

wyżej wymienione wybory muszą zostać przeprowadzone 

do 31 marca 2018 roku. Zachęcamy zatem członków 

Związku zrzeszonych w naszej Komisji, do wzięcia udziału 

w wyborach, zarówno w roli głosujących, jak i kandy-

datów na delegatów a następnie członków Komisji. 

W poprzednich wyborach frekwencja była zawsze wysoka, 

więc jesteśmy przekonani, że tym razem będzie podobnie.

KM

W kolejnym roku już trochę więcej tych niedziel 

(wolnych) będzie, a od 2020 roku wszystkie będą wolne. 

Jeśli te sklepy – galerie - nie będą czynne w niedziele, 

to znaczy, że będziemy się uwolnić od ich przemożnego 

wpływu na nasz życie. Galerie handlowe i hipermarkety, 

to ogromny współczesny problem. Nawyk robienia 

niedzielnych zakupów staje się coraz powszechniejszy, 

niedzielne wizyty w galeriach stają się kolejną formą uzależ-

nienia. Rzecz jasna galerie wspomagają i pielęgnują to 

uzależnienie. Do niedawna nasze skrzynki pocztowe wypeł-

niane były gazetkami reklamowymi, dziś już sposoby są 

bardziej wyrafinowane, co wynika z postępu technicznego. 

SMS-y czy e-maile przypominające o nowych promocjach 

i atrakcyjnych towarach, to już powszechność. Zresztą 

nie tylko takie zachęty decydują o niedzielnej wizycie w 

galerii, bowiem galerie, to nie tylko sklepy, to wielkie centra 

rozrywkowo-kulinarne. Czy zatem podejmując decyzję o 

zakazie handlu w niedzielę, stawiamy pierwszy krok do 

normalności, raczej do powrotu do normalności? To się 

jeszcze okaże. Troska „Solidarności” – sprawcy zakazu – o 

pracowników wielkich sklepów jest godna pochwały, ale…

no właśnie. Praca w niedziele jest nieomal powszechnym 

zjawiskiem w firmach produkcyjnych. Można zrozumieć 

taką potrzebę w firmach, w których procesy technologiczne 

wymagają ciągłości pracy. Na pewno takiego wymogu 

nie ma w zakładach spirytusowych, tytoniowych, czy 

chociażby mięsnych. Niestety kodeks pracy od 1989 roku 

był w taki sposób modyfikowany, by sprzyjać pracodawcom. 

Wmówiono pracownikom, że tak być musi. Związki 

zawodowe też nie wykazały się determinacją, by przeciw-

stawić się niekorzystnym zmianom w prawie pracy. Dlatego 

mamy to, co mamy. Miejmy jednak nadzieje, że zakaz 

handlu w niedziele, to pierwszy, ale spory krok do zmian. 

Nawet jeśli nie nastąpią szybko, to jest właśnie odpowiedni 

moment na rzetelną dyskusję o warunkach i czasie pracy w 

Polsce.

Na razie od marca przyszłego roku dwie niedziele wolne od handlu. To znaczy pracownicy różnych su-

per, hiper i innych marketów będą mieli dwie wolne niedziele w miesiącu. 

Kończy się ósma kadencja funkcjonowania władz NSZZ „Solidarności”. W związku z tym Komisja 

Krajowa ustaliła kalendarz wyborczy, na kolejną, dziewiątą kadencję, przypadającą na lata 2018-2022, 

dla jednostek organizacyjnych Związku. 

Wybory związkowe 2018

Wolne niedziele?
Nie wszystkie, nie dla każdego, ale od czegoś zacząć trzeba.
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 Jest niezgodna, bowiem zaburza rytm organizmu 

obejmujący czas snu i czas czuwania. Nie będę wyjaśniał 

pojęć takich jak rytm biologiczny, rytm okołodobowy, czy 

zegar biologiczny, bo nie jest to rozprawa naukowa. Chcę 

przypomnieć, w sposób możliwie lapidarny, jak praca 

zmianowa niszczy zdrowie i dezorganizuje życie rodzinne, 

jak zgubną jest dla pracujących w takim systemie. Gdyby 

praca w nocy nie miała wpływu na zdrowie, zapewne 

wśród zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) nie 

znalazłby się taki oto zapis: „...Możliwość adaptacji do 

niekonwencjonalnego rytmu pracy jest osobniczo zróżni-

cowana. Starzenie się obniża zdolności adaptacyjne, 

w związku z czym nie zaleca się pracy trzyzmianowej 

dla żadnego pracownika powyżej 45 roku życia…” Także 

skutki socjologiczne pracy zmianowej są o wiele bardziej 

dokuczliwe niż skutki pracy w niedziele, ale o tym 

później. 

 Teraz o faktach, czyli o wynikach badań, w tym badań 

Światowej Organizacji Zdrowia potwierdzających tezę 

o tragicznych skutkach pracy zmianowej. Najczęstsze 

objawy towarzyszące temu, że w nocy pracujemy, 

a w ciągu dnia śpimy i objawy braku tolerancji dla 

pracy zmianowej, to przede wszystkim rozdrażnienie, 

zaburzenia snu, obniżenie siły mięśniowej, zaburzenia 

jelitowe, zaburzenia poczucia odległości i upływu czasu, 

pogorszenie koordynacji wzrokowo-ruchowej i sercowo-

-naczyniowego, chroniczne zmęczenie, zaburzenia psycho-

neurotyczne, zaburzenia funkcjonowania społecznego, 

nadmierne palenie papierosów i spożywania używek, 

alkoholu czy leków. Na podstawie badań naukowych 

stwierdzono, że zaburzenia czynności przewodu pokar-

mowego występują u 25 -75 % zatrudnionych w trybie 

zmianowym i tylko u 10 - 25 % pracowników dziennych. 

Choroba wrzodowa występuje od 2 do 8 razy częściej 

u pracowników zmianowych (z pracą w nocy) i rozwija 

się już po 5-6 latach zatrudnienia, gdy u pracowników 

dziennych dopiero po 12-14 latach. 

 W innych badaniach przeprowadzonych w końcu lat 

90-tych stwierdzono, że u pracowników zmianowych 

ryzyko chorób układu krążenia jest większe o 40% 

w porównaniu z pracownikami dziennymi. Konklu-

dując - skutki zdrowotne pracy zmianowej, to głównie 

schorzenia układu pokarmowego, zaburzenia snu, 

zaburzenia neuropsychiatryczne (nerwice, stany lękowe, 

depresje) i schorzenia układu krążenia. Także wyniki 

badań dotyczących wypadków wśród pracowników 

zmianowych, wskazują, że ryzyko zaistnienia wypadku 

i urazu w ciągu kolejnych nocy pracy zmianowej, jest 

o około 6% wyższe podczas drugiej nocy, o 17% wyższe 

podczas trzeciej nocy i o 36% wyższe podczas nocy 

czwartej.

 Teraz o skutkach socjologicznych, ma się rozumieć, 

skutkach negatywnych. Praca w nocy utrudnia 

kontakty rodzinne. Jest czymś naturalnym, aczkolwiek 

szalenie szkodliwym, że pracując w nocy i odsypiając 

w dzień, poświęcamy zbyt mało czasu rodzinie, dzieciom. 

Bezsprzecznie, co potwierdzają badania, wpływa to na 

osłabienie relacji z najbliższymi, mało tego, taka sytuacja 

sprzyja konfliktom rodzinnym, na co również zwracają 

uwagę badający problemy pracowników zmianowych. 

Zwracają też uwagę na fakt, że pracujący w systemie 

zmianowym, rzadko udzielają się społecznie, politycznie, 

rzadziej też odwiedzają kino, teatr, wystawy, mniej 

czytają.

 Naukowcy, lekarze od dawna badają skutki pracy 

zmianowej, prowadzą badania nad zegarem biolo-

gicznym organizmów żywych i pracują nad metodami 

leczenia zaburzeń rytmu dobowego u człowieka. Już 

w roku 1700 Bernardino Ramazzini włoski lekarz, 

pionier medycyny pracy napisał: (piekarze) „pracują 

w nocy, a więc czuwają, gdy inni śpią, natomiast 

usiłują spać w ciągu dnia, uciekając jak zwierzęta przed 

światłem”. W tym roku Nagrodę Nobla w dziedzinie 

fizjologii i medycyny otrzymali Jeffrey C. Hall, Michael 

Rosbash i Michael W. Young - naukowcy, dzięki którym 

wyjaśniono mechanizm kontroli rytmu dobowego. 

Badania prowadzili na owadach, konkretnie na muszkach 

owocówkach. Dzięki tym badaniom, więcej wiadomo, jak 

zakłócenia rytmu dobowego wpływają na zdrowie ludzi 

– między innymi na pracowników zmianowych, ale też, 

co robić, żeby w razie potrzeby potrafić przestawić swój 

organizm, czyli zmienić rytm dobowy, przy tym nie 

zaszkodzić swojemu zdrowiu. Najlepszym rozwiązaniem 

byłoby praca tylko w jednej, dziennej zmianie. No tak, 

ale są zawody, w których pracownicy wykonują pracę 

w nietypowych porach, po to by inni byli bezpieczni, 

lub by życie było wygodniejsze np. piekarze, drukarze, 

dostawcy żywności, lekarze, policjanci, wojskowi. Póki 

jednak praca zmianowa przynosi skutki, jakie przynosi 

i nie potrafimy tego zmienić, potrzebna jest refleksja 

i dyskusja, a potem działania – co zrobić i jak to zrobić, 

by maksymalnie ograniczyć dramatyczne skutki pracy 

zmianowej. No i na koniec pytanie tytułowe. Czy muszka 

owocówka pomoże pracującym w systemie zmianowym? 

Zwierzęta, badania prowadzone na nich, niejednokrotnie 

już pomogły ludzkości. To w końcu psy „pomogły” 

wynaleźć insulinę. Liczymy na muszkę owocówkę, ale 

i na rozwagę zatrudniających „na zmianki”.

(kos)

Dużo się mówi o pracy w niedziele, o dyskomforcie pracowników z tego wynikającym. Słusznie, jed-

nak zbyt mało się poświęca uwagi problemom, których źródłem jest praca w systemie zmianowym, 

szczególnie praca w nocy. Nie odkryję Ameryki, jeśli powiem, że praca zmianowa jest niezgodna 

z naturą człowieka. 

Czy muszka owocówka
pomoże pracującym w systemie zmianowym?
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Zgoda, że większość rzeczy, z którymi nie mamy 

bezpośredniej styczności wydaje nam się lepsze, aniżeli 

swoje. Zgoda także co do tego, że lubimy idealizować 

miejsca, w których nas nie ma. Do czego zmierzam? Już 

wyjaśniam. Wiele firm, także i nasza, pod różną postacią 

(nazwą) wprowadza Zintegrowany System Działania 

(IWS – Integrated Work System), czyli system, który scala 

wszystkie działania firmy w jednolity system, właśnie 

zwany IWS. Taki system, umiejętnie wprowadzany powinien 

skutkować, czego życzą sobie firmy, lepszą organizacją pracy, 

rozwojem firmy, optymalizacją kosztów, elastycznością we 

wprowadzaniu zmian czy zmniejszeniem dokumentacji, 

czyli uproszczeniem procedur. To wszystko przekłada się na 

wzrost prestiżu oraz zaufania do firmy – zaufania ze strony 

kontrahentów i klientów firmy. Tu ważna uwaga, aby to 

wszystko osiągnąć, niezbędne jest nie tylko mądre „dyrygo-

wanie”, ale może i najważniejsze – zaangażowanie tych, 

którymi się dyryguje. W końcu firma, to żywy organizm, 

w której każdy pracownik wie, że odgrywa konkretną rolę – 

przynajmniej powinien to wiedzieć – i działać, odpowiednio 

motywowany, by ta rola przyczyniała się do sukcesu firmy.

 Podobno prekursorem Zintegrowanego Systemu 

Działania jest firma Procter&Gamble. Nawet jeśli nie jest 

prekursorem, to na pewno tą firmą, która z uporem, syste-

matycznie od ponad trzydziestu lat buduje i ulepsza ten 

system. Jak dotąd osiągnęli poziom, który zadziwia inne 

wielkie korporacje międzynarodowe, które są nawet gotowe 

zapłacić Procter&Gamble za podzielenie się tymi osiągnię-

ciami i za to, by dowiedzieć, w jaki sposób doszli do takich 

efektów. Procter&Gamble jest dumna z tego, że przoduje 

w tym względzie, ale też chętnie dzieli się z innymi swoimi 

doświadczeniami i osiągnięciami. W P&G Zintegrowany 

System Działania charakteryzuje się trzema zasadniczymi 

pojęciami: wspólne procesy, wspólna kultura, wspólna 

firma. U nas system występuje obecnie pod nazwą OPEN Plus 

i jest następcą nieudanego OPEN. Zaufanie, empatia i troska 

o innych jest podstawą kultury w Procter&Gamble, a kultura 

firmy, to system wartości wyznawany przez jej pracowników, 

przy czym według opinii tych ostatnich, to nie są czcze hasła. 

Inną cechą kultury tej firmy jest indywidualizm. Oznacza to, 

wspólny cel i osiągnięcia wszystkich pracowników w dążeniu 

do celu. Oznacza to, że oceny nie są oparte na osiągnięciach 

indywidualnych. Nie jest tak, jak w wielu firmach, w tym 

w naszej, że gdy osiągniesz sukces, to będziesz mógł zostać 

nagrodzony jedynie kosztem innych członków zespołu. 

Tam tego nie ma. A co z procesem, który u nas nazywamy 

pozyskiwaniem talentów i zarządzaniem talentami? 

W Procter&Gamble najważniejsza jest zgodność profilu 

kandydata z wewnętrzną kulturą organizacyjną, utożsa-

mianie się z wartościami, jakie ważne są w Procter&Gamble. 

Wszystkich innych umiejętności nowy zespół pomoże się 

nauczyć. W tej firmie z założenia promuje się i awansuje 

przede wszystkim osoby z wewnątrz firmy. W tym miejscu 

znowu odniesienie do naszej firmy. W PMI nie ma znaczenia 

czy jesteś z wewnątrz, czy z zewnątrz firmy. Kandydat do 

awansu oceniany jest na podstawie modelu kompeten-

cyjnego, który zmienia się co trzy do pięciu lat. Każdy szef 

funkcji, dyrektor naczelny, główny zarządzający, każdy lider 

ma odmienny sposób na zarządzanie swoją organizacją. 

Każdorazowo, gdy nowa osoba zostaje powołana na stano-

wisko kierownicze, zespół już zaczyna spekulować, co teraz 

będzie się liczyło. Jak nowa „miotła” będzie zamiatać. To się 

teraz jeszcze bardziej pogłębi naszym zdaniem, na wskutek 

założeń nowego projektu tzw. Open Soursing . 

Zaufanie i wiara w ważność wykonywanej pracy to 

kolejny „filar” kultury P&G. Zaufanie przekłada się na zaanga-

żowanie pracowników. W Procter&Gamble się mówi: „każdy 

z nas jest liderem”. Jeśli jest to nieco naciągane, to pracownicy 

nawet na najniższych stanowiskach mają właśnie przeko-

nanie o ważności ich pracy. Kierownictwo daje im to odczuć. 

Każdy może też, w każdej chwili zadać pytanie – nawet takie 

z kategorii niewygodnych – i otrzyma oficjalną informację 

zwrotną, bez zwłoki, w każdym momencie i gdziekolwiek. 

Wcale nie musi to być informacja pozytywna. Niestety w tej 

sprawie także się różnimy od P&G. Często nasi pracownicy 

mówią o tym, że nadal w PMI pokutuje model „My i Oni”. 

Dlaczego pracownicy mają takie odczucia? Chociażby dlatego, 

że wszelkie zmiany w sferze organizacyjnej powstają z dala 

od pracowników, a ewentualne konsultacje są pozorowane. 

W P&G pracownicy już na etapie przygotowania zmiany 

mogą i są do tego zachęcani, by wyrażać swoje zdanie. Tam 

Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, albo: cudze chwalicie i jeszcze takie: na papierze i z daleka, to 

wszystko dobrze wygląda, to nieco oklepane powiedzenia. Nawet jeśli w tym nie ma zbyt dużo racji, 

to czy nie warto spojrzeć, jak to gdzie indziej jest. Być może w chwaleniu cudzego nie mamy racji, 

zwłaszcza po rzetelnym porównaniem ze swoim, dlatego warto sprawdzić, czy to, co na papierze, to 

na pewno to, czego zazdrościmy. 

Jak to gdzie indziej jest.
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leaderzy zabiegają o to, traktując swoich podopiecznych jak 

partnerów. Niestety w PMI, często odnosi się wrażenie, że 

leaderzy bardziej zabiegają o dobre samopoczucie maszyny 

– jeśli takie może ona mieć – niż o pracownika. I w końcu 

relacje kierownictwo firmy – związki zawodowe. W P&G 

wszystko podlega negocjacji! Nic nie dzieje się bez udziału 

przedstawicieli załogi a rada pracownicza jest źródłem inspi-

racji dla kierownictwa. To, że u nas jest inaczej, wynika także 

z faktu marnego ustawodawstwa. Negocjowanie nieomal 

wszystkiego, ma też dla związku zawodowego i rady 

pracowniczej swoje konsekwencje. Wspólne ustalenie to 

wspólna odpowiedzialność, ale czy nie o to właśnie chodzi? 

Niestety, uwzględniając nawet marne, dające małe możli-

wości związkom zawodowym i radzie pracowników w PMI, 

przepisy prawa pracy, to przecież nic nie stoi na przeszkodzie 

zawierać wewnętrzne porozumienia. Związki zawodowe są 

włączane, gdy wymaga tego prawo lub gdy niesie to korzyści 

firmie. Dla podnoszonych u nas przez związki zawodowe 

tematów, sugestii, wniosków, uwaga ze strony kierownictwa 

jest co najmniej ograniczona. Jaka się nasuwa konkluzja 

w porównania kultury Procter&Gamble z kulturą PMI? To, 

co jest istotne dla tworzenia kultury firmy to wzajemne 

zaufanie. Powinniśmy więc wzorem Procter&Gamble zacząć 

budować kulturę opartą na zaufaniu. To kluczowe, aby 

usunąć blokady naszej energii organizacyjnej i aby uwolnić 

nasz pełny potencjał. Należy pamiętać, że zaufanie składa 

się z w zasadzie z jednego arcyważnego czynnika: mówienia 

prawdy i tylko prawdy, nieustannie i niezmiennie.

Ktoś może spytać: skąd wiemy o tym, jak jest 

w P&G? Stąd, że przedstawiciele naszej Komisji byli w jednej 

z fabryk Procter&Gamble i mieli możliwość zapoznania się 

z działającym tam systemem, możliwość rozmowy zarówno 

z kierownictwem firmy, jak i „zwykłymi pracownikami”. Raz 

jeszcze chcę powtórzyć; kulturę firmy nie tworzy się zza 

biurka, poprzez hasła, a jeśli poprzez hasła, to muszą one być 

autentyczne, poparte czynami, bo jak każdy wie, nie liczą się 

słowa a czyny.

Wprowadzany obecnie w naszej firmie projekt OPEN 

plus nie będzie miał oczekiwanego rezultatu jeśli oprócz 

technicznej strony w jego wprowadzeniu nie zostaną 

spełnione poruszone przez nas powyżej kwestie. Obawiamy 

się, że kierownictwo nastawia się na „zadowolenie maszyn” 

i szybkie efekty programu, zwłaszcza jeśli chodzi o wskaźniki 

efektywności maszyn. I może skończyć się w efekcie tak, jak 

z dotychczasowymi tego typu programami. Nie przyniosą, 

kolejny raz żadnego efektu, szybko o nim zapomnimy, ale 

być może pojawi się kolejny podpatrzony u innych pomysł. 

Tak wprowadzanego projektu nie będziemy wspierać.

F.S

Według prawa pracy zatrudnienie dokonuje się przez 

zawarcie umowy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. 

Przestrzeganie i dotrzymywanie warunków umowy, 

to już inna sprawa, ale prawdą jest, że pracodawca 

ma w tym zakresie przewagę nad pracownikiem. To 

znaczy, że częściej się zdarza niedotrzymanie warunków 

umowy pracodawcy. Jego przewaga nad pracownikiem 

wynika, chociażby z faktu, że jest właścicielem miejsca 

pracy, a ponadto ma do dyspozycji aparat admini-

stracyjno-prawny, w dużych firmach jest to dział HR, 

radcowie prawni, adwokaci i bezpośredni zwierzchnicy 

pracownika. Co może zrobić druga strona umowy, czyli 

pracownik, jak się zabezpieczyć, by w ewentualnym 

konflikcie nie stać na straconej pozycji? Pracownik może 

sobie „wynająć” na 0,8% pensji miesięcznej, właściwą 

w tej kwestii organizację, czyli związek zawodowy - mam 

na myśli „Solidarność”. Sens przynależności do związku 

zawodowego polega na tym, że jest to instytucja, 

która się zna na sprawach związanych z prawem pracy 

i dysponuje fachowcami w tej dziedzinie. Istotną rzeczą 

jest to, że w kwestiach wynikających z prawa pracy jest 

równorzędnym partnerem dla pracodawcy, oczywiście, 

gdy występuje w interesie swoich członków. Można się 

zastanowić, po co nam to, skoro mamy dobrego praco-

dawcę, godnego zaufania, który skutecznie zabiega, 

by jego firma miała status przyjaznego miejsca pracy? 

Tak, to prawda, ale trywialnie rzecz ujmując: życie 

to nie jest bajka. Na dowód tego spytajcie kolegów 

z Komisji „Solidarności”, ile podejmują interwencji; 

od drobnych, polubownych rozmów, na rozprawach 

sądowych kończąc. Tych ostatnich nie jest wiele, jednak 

się zdarzają. Sprawy indywidualne to nie jest jedyna 

sfera pomocy członkom naszego Związku. My postano-

wiliśmy, że nasza działalność, działalność „Solidarności”, 

nie będzie sprzeczna z interesem firmy, bo wyznajemy 

prostą zasadę, że nie ma pomyślności pracownika, 

bez pomyślności pracodawcy, a naszą sprawą jest 

zapewnić, aby udział pracowników w tej pomyślności 

był odpowiedni. Stąd też, do najważniejszych spraw 

należą sprawy płacowe, więc doroczne negocjacje 

płacowe są zasadniczym elementem działalności Komisji. 

Oczywiście są inne, nie mniej ważne sprawy, którymi się 

zajmujemy, które dotyczą wszystkich pracowników, 

nie tylko członków „Solidarności”. Dotyczą one na 

przykład układów zbiorowych pracy, wszelkiego rodzaju 

porozumień związanych z organizacją i warunkami pracy 

czy szeroko pojętych spraw socjalnych. Nasza Komisja 

może się pochwalić dużą skutecznością w tej działal-

ności, choć – jak to już wcześniej było powiedziane, jest 

to działalność na rzecz wszystkich pracowników, nie tylko 

członków Związku. W tym miejscu dochodzimy do ważnej 

kwestii. To prawda, że „Solidarność” załatwia wiele spraw 

ogólnych, nie bacząc na przynależność związkową, ale 

to nie jest działalność charytatywna, lecz finansowana 

przez tych, którzy płacą składki członkowskie. Koszty, to 

przede wszystkim usługi specjalistów różnych dziedzin, 

z których korzystaliśmy i korzystamy np. prawników, 

socjologów, specjalistów medycyny pracy, ekonomistów. 

Szanowne koleżanki i koledzy z SCE, „Solidarność” 

będzie mieć na uwadze nasze i Wasze sprawy, ale nie 

uprawiajcie „jazdy na gapę” – przyłączcie się do nas! 

Zapraszamy.

January Madoń

Zauważyliśmy, że jest potrzeba wyjaśnienia naszym młodszym kolegom zatrudnionym w SCE, jaki jest 

sens przynależności do związku zawodowego, szczególnie do „Solidarności”. Gdy w roku 1989 skończył 

się czas bitwy o wolność, trzeba było dostosować się do zasad funkcjonowania w normalnych warun-

kach, a te, to przede wszystkim relacje pracodawca-pracownik.

Po co związek?
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 Różne są metody łagodzenia stresu i każda, chociażby 

najoryginalniejsza forma przynosząca pozytywny skutek 

jest dobra. Swego czasu na korytarzu w biurze w Warszawie 

ustawiono akwarium z egzotycznymi rybkami. Znużony 

pracą pracownik, mógł wyjść na przerwę i kontemplować 

barwy Gupika Pawie Oczko czy podziwiać błękit Molinezji 

Ostroustej lub czerwień Pielęgnicy papuziej. Jak się tak 

napatrzył na taką Pielęgnicę czy inną Brzankę sumatrzańską, 

to odstresowany mógł wydajnie pracować, nie licząc ile 

czasu do fajrantu. Niekoniecznie trzeba patrzeć na rybki, by 

się odstresować w pracy. Można na przykład pić dziurawiec, 

czy stosować technikę Bo -Tau, albo niekonwencjonalną 

metodę, ale ponoć skuteczną, mianowicie przytulania 

się do współpracownika, aż po modne dziś wypełnianie 

kolorowanek. Jednak żadna z tych metod nie dorównuje 

odstresowaniu poprzez muzykę. Muzyka nie tylko wpływa 

na uszlachetnienie obyczajów, jak mawiał Arystoteles, ale 

przede wszystkim wpływa na nasz nastrój. Jest zbawienna 

w sytuacjach stresowych. Tu dochodzę do sedna sprawy, 

czyli informacji radosnej. Na terenie Luxmedu powstał 

ponoć pokój muzyczny. Nie wiem, jak został nazwany, bo 

różne są podawane nazwy – Jazz Room albo Music Room. 

Zresztą jak zwał tak zwał, ważne, po co powstał. Powstał, 

żeby pracownicy(?) mogli w czasie pracy(?) lub po niej, się 

odstresować. Jednak nie po, by posłuchać muzyki. Otóż na 

tym polega genialność pomysłu – by mogli grać muzykę! 

Tak, bo w Jazz Room będzie się grało. Nie wiadomo jeszcze 

czy firma zapewni instrumenty, czy zainteresowani powinni 

przychodzić do pokoju ze swoim sprzętem. Pokój jeden, 

ale chętnych na odstresowanie może być wielu. Myślę, że 

stworzony zostanie grafik. Widzę to tak: w poniedziałek 

grający na bębnach, we wtorek saksofoniści, w środę 

grający na trąbkach, w czwartek gitarzyści i akordeoniści i w 

piątek zwolennicy muzyki poważnej np. skrzypce, klawesyn, 

ksylofon, altówka. W sobotę już bez wskazania instrumentu. 

Efekty takiego grania mogą być szokująco dobre, bo każdy 

wie, że pracownik, gdy zagra sobie na przykład symfonię 

Es-dur nr 103 Haydna, albo Kaprys 24 Paganiniego, albo i 

coś z Zenka Martyniuka, to czuje się odstresowany. Mieliśmy 

już w firmie akwarium z rybkami, teatr amatorski a teraz 

pokój muzyczny. Czego jeszcze nie było? Cyrku. 

Zastrzegam się, że informacja, która chcę się podzielić, jest nieoficjalna i uzyskana pocztą pantoflową. 

Gdyby jednak okazała się prawdziwą – czego sobie wszyscy życzymy – byłaby radosną, przywracającą 

wiarę w szlachetne intencje firmy w walce ze stresem w pracy. 

Muzyka wpływa na uszlachetnienie 
obyczajów

There are various methods of soothing down stress, 

and each of them, even the most original form resulting 

in a positive effect is good. In the hall of Warsaw 

offices there used to be an aquarium with exotic fish. A 

work-weary employee could take a break and contem-

plate the colours of a rainbow fish, admire the azure of 

a short-finned molly or the scarlet of a parrot cichlid. 

And after he had his fill of looking at one cichlid or yet 

another barb, he could work effectively not counting 

the hours until the knocking-off time. One must not 

necessarily look at fishes to relax at work. You could 

also drink Hypericum or apply the Bo-Tau technique, 

or yet another unconventional but apparently effective 

method of hugging a co-worker, and finally colouring-in 

colouring books. However, none of these methods equals 

the stress-relieving properties of music. It does not 

only refine manners, as Aristotle used to say, but most 

of all influence our mood. It is a life-saver in stressful 

situations. And here I reach the bottom of it all, which 

is the joyful information. Apparently, there is a music 

room opened at Luxmed. I do not know what it is called 

officially because I have heard many names: Jazz Room 

or simply Music Room (with capital letters). Call it what 

you will, it is important that it is there. It was opened so 

that employees(?) could during working hours(?) or after, 

relieve their stress. Although not to listen to music. That 

is the genius of the idea. It is there so that they could 

play/create music! Yes, because in the Jazz Room you 

will be able to perform music. It is still unknown whether 

the company will provide instruments or should those 

willing to play bring their own equipment. There is only 

one room, although the numbers of those requiring stress 

relief might be high. I think a schedule will be prepared. 

I see it as follows: Monday will be for those playing the 

drums, Tuesdays – keyboard instruments, Wednesday – 

trumpets, Thursdays – guitars, and Fridays – classical 

music fans so violins, harpsichord, xylophone, and a 

viola. No instruments will be defined for Saturdays. The 

results of such music-making may be shockingly effective 

because everyone knows that if an employee plays 

Haydn’s Symphony No. 103 E-flat major or Paganini’s 

Caprice No. 24 or even something from Zenek Martyniuk, 

his stress would immediately dissipate. We already had 

an aquarium, an amateur theatre and now a music room. 

What else didn’t we have? A circus.

I would like to say upfront that the information I want to share is unofficial and obtained completely by 

word of mouth. Should it, however, appear to be true – which all wish to be so – the information would 

most certainly bring back joy and faith in the company’s noble intentions to battle stress at work. 

Music Refines Manners
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We are proud to inform that Social Labour Inspectors selected during elections organised among the 

SCE employees have just begun its operations.

Pożegnania wcale nie muszą być smutne. Nawet po czterdziestu latach rozstać można się sympatycz-
nie z uśmiechem. Zwłaszcza gdy dotyczy to rozstania z firmą. Basia Mietelska przepracowała, bagatela 
42 lata w naszej firmie. 

The Social Labour Inspection at SCE 
has begun its operations

Pożegnanie

Nieomal cały czas w księgowości. Współpracownicy 

cenili jej doświadczenie, spokój i cierpliwość. Zawsze służyła 

pomocą, czego doświadczył również nasz Związek, do 

którego należała od początku jego powstania. Basia prowa-

dziła bowiem przez kilka lat księgowość Komisji. Podczas 

uroczystego pożegnania w biurze Komisji z humorem 

opowiadała ciekawe epizody ze swojej pracy. Jej pasją jest 

muzyka oraz taniec. Na emeryturze czas poświęci więc 

swojej pasji i wnukom.

 Nieco mniej lat w firmie spędzała Krystyna Skrobiś, 

która również postanowiła przejść na emeryturę. Również 

przez wiele lat była członkiem „Solidarności”. Większość jej 

pracy zawodowej związana była z Działem Sprzedaży, w 

którym pełniła ważne funkcje. Krysia na emeryturze pragnie 

odpocząć, ale też aktywnie spędzać czas skupiając się na 

swoich zainteresowaniach. 

 Obu Paniom życzenia spokoju, zdrowia i zasłużonego 

odpoczynku, w imieniu Komisji złożył Przewodniczący 

Rudolf Grec. Życzył, by Panie wykorzystywały czas na to, 

by zadbać o swoje zdrowie i dobre samopoczucie w przeko-

naniu, że nic już nie muszą, ale wiele mogą i że ciekawe 

życie zaczyna się na emeryturze.

The social labour inspection operates on the grounds of the Act dated 24th June 

1983 on social labour inspection. It is a social service performed by employees and its 

objective is to ensure that the employers provide safe and hygienic working conditions 

and the protection of employees’ rights defined in the regulations of labour law.

The Company Labour Union decided to establish the Social Labour Inspection in 

SCE as a recation to more and more frequent signals from the employees regarding 

the deteriorating working conditions. Especially the signals pertain to regulations 

regarding working time in some functions.

We remind that the following colleagues have been elected for the role of the Social 

Labour Inspectors for specific functions:

Constituency Functions/Org. Units Elected Social Labour Inspector

Constituency No. 1

SSC HR, HR Management, 
TA, MOD, IA, PTA, EHS, 

PMI Compensation and 
PTA, Specifications, EU 
Supply Chain and other 

functions

Łukasz Ostręga

Constituency No. 2 Information Services Roman Andrievskiy

Constituency No. 3 Finance Lucyna Lisowska

We would like to encourage you to contact your inspectors and to notify them of 

any doubts regarding any issues covered by labour inspection. Periodically we will also 

inform you about the results of the inspection operations here in BIS Newsletter as well 

as through internal electronic communication channels.

Panie z kwiatami: od lewej Krystyna Skrobiś i Barbara Mietelska
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Litery znajdujące się pod czerwonymi cyframi dadzą hasło krzyżówki – tytuł znanej kolędy. Rozwiązania prosimy przesyłać do biura  Komisji. I odebrać nagrody! 

1.Grzyb
4.Autor „Księgi dżungli”
7.Współtworzący     
8.Dzieło Verdiego
10. W liryce komponent monologu lirycznego
12. „Stary doktor”
14.Ptak z sokołowatych
15.Zasypka dla dzidziusia  
16.Wsparcie finansowe
17.Krzyżacki, był groźny
19.Niewielki okręt 
22.Granica, koniec      
24.Zjawa
25.Niskie krzewy często płożące   
26.Odmiana pomarańczy
27.W Grecji na  Peloponezie 

1.Główna postać np. w filmie
2.Na ugorze
3.Degustator
4.Bardzo, bardzo znany kompozytor, muzyk, pianista polski
5.Był królem, tyle, że strzelców piłkarskich MŚ 
6.Trzeba go położyć pod pierzyny, by poznać czy to księżniczka czy nie 
9.Śmietanka towarzyska władcy dworu
11.Poparcie, fory      
12.Młody kogut, ale i miejscowość k. Olkusza
13.Młodsz od klaczy
16.Cukier prosty
18.Krociotki tekst - informacja
20.Np.Wda
21. Imię autorki „Nad Niemnem”
23. Marihuana w slangu
24.Wielkość fizyczna            

Poziomo: Pionowo :


