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Końcówka ubiegłego roku, za sprawą rzecz jasna 

totalniaków, była wesoła. Przedświąteczne popisy 

senatora Rulewskiego (człowiek w masce) przypomniały 

mi się pewien dowcip. Przychodzi facet do psychiatry, 

w hełmie, z anteną telewizyjną na głowie. 

- Panie doktorze, przyszedłem w sprawie brata.

Niestety panu Rulewskiemu nie ma kto pomóc. 

Wprawdzie w Senacie jest psychiatra, co to kiedyś 

wojskiem kierował, senator Klich, tyle tylko, że i on, po 

nieudanej próbie wzniecenia jednoosobowego puczu, 

potrzebuje pilnie pomocy psychiatry. Tak się porobiło. Już 

niedługo, bo 1 kwietnia, obchodzony będzie Międzyna-

rodowy Dzień Klauna, senator Rulwewski powinien go 

obchodzić hucznie. 

A propos świąt które obchodzone są jako święta 

międzynarodowe, świąt oględnie mówiąc, dziwnych. 

1 stycznia obchodzony jest (już był) Międzynarodowy 

Dzień Kaca, Dzień Teściowej przypada na 5 marca, a 20 

marca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wróbla. 

Międzynarodowy Dzień Walki na Poduszki jest 7 kwietnia, 

28 maja jest dniem Bez Prezerwatywy, a 8 czerwca Dzień 

Cyrku bez Zwierząt, zaś w najdłuższy dzień roku – 23 

czerwca -przypada Światowy Dzień Żyrafy Jeszcze ważne 

dni to Dzień Łapania za Biust, 5 lipca i Dzień Łapania za 

Pupę,14 lipca. Nie mniej ważne, chociaż mniej atrakcyjne 

to Międzynarodowy Dzień Zagrychy przypadający na 16 

sierpnia i Dzień Prostaty,15 września. Jest jeszcze wiele 

„ciekawych” dni, które wypada obchodzić. Wyobrażam 

sobie, w jaki sposób można obchodzić (świętować) 

Dzień Łapania za Biust czy Dzień Łapania za Pupę, ale jak 

obchodzić Dzień Prostaty już nie bardzo. 

 Jakże często nie doceniamy firmy, w której pracujemy. 

Nie wyobrażamy nawet sobie, jak wielki wpływ może 

mieć na postawy ludzi w niej niepracujących, jak wielu 

zazdrośnie chłodnie jej wielkość i profesjonalizm, jak 

zmienia poglądy takich ludzi. Nie wierzycie? No to posłu-

chajcie, raczej poczytajcie. Przez trzydzieści lat pracowałem 

na uczelni święcie przekonany, że jestem Europejczykiem.  

Aż pewnego razu, przez przypadek podjąłem dodatkowo 

kilkuletnią pracę jako tłumacz-konsultant techniczny 

amerykańskiej korporacji Philip Morris wdrażającej 

w Krakowie duży projekt. ….dopiero ta praca uświadomiła 

mi, gdzie jest naprawdę dzisiejszy świat, jaki nienotowany 

dotąd w historii postęp technologiczny nastąpił w ostatnim 

dwudziestoleciu, jak praktycznie nieograniczone są możli-

wości poszczególnych korporacji, jak perfekcyjnie działa 

ich system organizacyjny, …..zobaczyłem w praktyce to 

wszystko, o czym jako pracownik naukowo-dydaktyczny 

polskiej uczelni technicznej nie miałem wcześniej zielonego 

pojęcia!  Tak pisze pan Krzysztof Pasierbiewicz emery-

towany nauczyciel akademicki i jak się przedstawia, 

niezawisły bloger oddany prawdzie i sprawom ważnym 

dla polskiego państwa. Praca dla Philip Morris otworzyła 

oczy panu Krzysztofowi, znalazł się w innej bajce… 

wtedy zrozumiałem, w jakim zubożonym finansowo 

i intelektualnie skansenie pracowałem.. O tym, co przeżył 

i co zobaczył przy okazji pracy dla PM pan Krzysztof, 

było tak fascynujące i tak nieprawdopodobne, jednak 

aby nie być posądzonym o fantazjowanie czy wręcz 

o konfabulację….moim uczelnianym kolegom nawet 

nie próbowałem opowiadać o tym, czego się nauczyłem 

dzięki współpracy z rzeczoną Korporacją, bo wzięliby mnie 

za szpanera, który jakieś bajki zmyśla…Pan Krzysztof 

pracował na rzecz Philip Morris w latach 1996 - 99 czyli 

na początku zmian, gdy siłą rzeczy nie wszystko mogło 

być superprecyzyjne i organizacja nie działała jeszcze  

jak „szwajcarski zegarek”. Ech, gdyby tak pan Krzysztof 

mógł dziś mógł zajrzeć do nas, do PMP. Gdyby poznał 

obecne procedury i projekty. OPEN, OPEN plus, behapki, 

koleżeńską obserwację, gdyby poznał „Thrive” i „Open 

soursing”. Gdyby mógł poznać procedury EHS.D.101 

EHS Behavioral Program, czy chociażby OP-019, że nie 

wspomnę o procedurze otwierania okien. Gdyby poznał 

SOOP i MAP i gdyby zobaczył, jak menedżerowie czyszczą 

maszyny, nie w ramach sojuszu robotniczo-menedżer-

skiego, nie dla jaj, ale dla szczęścia maszyn, to mógłby 

stwierdzić, że już nie tylko jest Europejczykiem a nawet 

Światowcem. 

Pan Krzysztof to, jak sam o sobie pisze, człowiek 

…oddany prawdzie i sprawom ważnym dla polskiego 

państwa…, dlatego swoje doświadczenia ze współ-

pracy (tłumaczenia) z Philip Morris stara się przekazać 

rządzącym (poprzez blog) i poleca, by tak kierowali 

państwem jak zarządzany jest PM….Moja przygoda 

z korporacją Philip Morris i zdobyte w niej doświadczenie 

oraz europejskie obycie dały mi asumpt do tego…Gdyby 

tak przypadkiem rządzący przeczytali bloga pana 

Krzysztofa i gdyby tak skorzystali z rady? No to Polska 

miałaby piękny „projekt” i piękne procedury. Panie 

Krzysztofie, pomimo że kilka lat pan przez przypadek 

pracował (tłumaczył) dla Philip Morrisa, to chyba jednak 

zbyt krótko, bo wydaje mi się, że nadal nie ma pan 

zielonego pojęcia o tym, jak perfekcyjnie działa system 

organizacyjny korporacji. A już całkiem poważnie, iluż 

jeszcze na uczelniach pracuje doktorów Krzysztofów, 

którzy, gdyby nie przypadkowe zetknięcie z dużą firmą, 

nie zauważyliby,. gdzie jest naprawdę dzisiejszy świat, 

jaki nienotowany dotąd w historii postęp technologiczny 

nastąpił…Nie jestem pewien czy ten pan zauważył, 

że 1969 roku, pewien facet chodził nawet po księżycu? 

No tak, ale jak to się ma do perfekcyjnie działającego 

systemu organizacyjnego MP? Nijak!
F.S.

Szanowni Czytelnicy
Pierwszy w tym roku BIS, zatem wypadałoby złożyć życzenia. Chciałoby się niebanalnie i szczerze. OK. 

Oby 2018 nie był dla Państwa gorszym od ubiegłego. Warto się zastanowić nad sensem tego życzenia. 

Przecież nie znamy dnia i godziny i nie wiemy, co przyniesie przyszłość, co przyniesie przyszły rok. Nic 

na tym świecie nie jest dane raz na zawsze, więc oby ten rok, który przed nami nie był gorszy od tego, 

który przeżyliśmy. Dobrze, nie będę już filozofował. Jeszcze tylko podpowiem. Jeśli mają Państwo pro-

blem, jakie postanowienia noworoczne sobie założyć, to najlepiej te, co w ubiegłym roku.  



Pozwolę sobie zauważyć, że związki zawodowe od chwili 

powstanie, czyli od XIX wieku reprezentowały i reprezentują 

znaczne grupy społeczne. Czy to „niewtrącanie się” do polityki 

ma oznaczać milczenie, gdy wydarzenia lub decyzje polityczne 

dotyczą tych grup? Czy ewentualne komentarze mogą dotyczyć 

tylko relacji pracodawcy – pracownicy i tylko pracy? Gdyby 

tak miało być, oznaczałoby to bierną postawę związków 

zawodowych, na przykład wobec kryzysów gospodarczych, jakie 

trawiły kraje europejskie w pierwszej dekadzie XX w. Czy wobec 

pospiesznie przygotowanych i realizowanych reform, związ-

kowcy powinni milczeć? Dobrze, powiem, o co mi chodzi. Gdyby 

związki zawodowe, tak jak chce wielu, miałyby się ograniczać 

tylko do cenzurowania pracodawców i powstrzymywania się od 

komentowania decyzji i wydarzeń politycznych, to oznaczałoby, 

że są wyalienowane z demokracji, której zasadą jest wolność 

słowa, prawo do krytyki i komentowania wydarzeń politycznych. 

Związki zawodowe są czymś więcej niż tylko „grupami interesu”, 

dlatego mają prawo, czy wręcz obowiązek zajmowania stano-

wiska wobec wydarzeń bieżących, czy historycznych! Dziwię 

się, że dotychczas „mój” Związek nie wyraził stanowiska wobec 

zachowań opozycji, zachowań, które wpływają negatywnie 

na wizerunek Polski. Nie wyraził stanowiska wobec perma-

nentnych prymitywnych zachowań Lecha Wałęsy nawołujących 

do represji wobec Polski. Milczy, gdy Tusk, czy inne panie Thun 

i panowie Lewandowscy kłamliwie donoszą na kraj, w którym się 

wychowali, nawet jeśli nie uważają go za swoją ojczyznę. Milczy, 

gdy w krajach, gdzie kolaborowano z hitlerowcami aż miło, pisze 

się o  Polsce jako o kraju, który zakładał obozy śmierci. Wyrażenie 

opinii, w tym przypadku dezaprobaty, bynajmniej nie oznacza 

wsparcia dla partii rządzącej. Tu chodzi o Polskę!  Przykro mi, ale 

takie bierne zachowanie wynika zwykle z braku pewności siebie 

i niskiej samooceny, ale to absolutnie nie może dotyczyć „Solidar-

ności”, Związku, który wielokrotnie dawał dowód niezależności 

i odwagi, także w głoszeniu swoich poglądów. W tym przypadku, 

milczenie Związku absolutnie nie jest złotem.

F.S.

Związki zawodowe nie powinny „wtrącać się do polityki”. Ileż razy to już słyszałem? Czy mam rozu-
mieć, że związki zawodowe nie tylko nie powinny czynnie uczestniczyć w polityce, ale nie powinny 
nawet komentować wydarzeń politycznych? 

Moim, kontrowersyjnym zdaniem
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BIS. 31 marca upływa termin przeprowadzenia wyborów 

w komisjach zakładowych. Czy ustalony został termin przepro-

wadzenia ich w naszej Komisji?  

Rudolf Grec. Wyborami zajmuje się powołana w tym celu 

Zakładowa Komisja Wyborcza, której przewodniczy Robert 

Zaskórski. To ona ustala terminy i przebieg wyborów, 

ustala wszystkie techniczne sprawy z wyborami związane. 

Powiedziałem ustala terminy, bo jak wiadomo wybory 

odbywają się najpierw w poszczególnych okręgach wyborczych, 

gdzie wybierani są Delegaci, którzy podczas Walnego Zebrania 

Delegatów wybierają władze Związku szczebla zakładowego. 

Ja ze swojej strony mogę jedynie powiedzieć, że do 31 marca 

wybory zostaną przeprowadzone. Sądzę, że wkrótce podane 

zostaną okręgi, sposób zgłaszania kandydatów na Delegatów 

i terminy wyborów w okręgach.

BIS. W poprzednim BIS-ie rozmawialiśmy o potrzebie 

powołania w PM ponadnarodowego układu zbiorowego pracy. 

Wielu pracowników, po tym wywiadzie sugeruje, aby się 

przede wszystkim przyjrzeć naszemu Zakładowemu Układowi.

Rudolf Grec. Mają rację, sam mówiłem, że nasz Układ jest 

już przestarzały. Myślę, że przyszła Komisja powinna dokonać 

oceny Układu i ewentualnie zaproponować zmiany, które 

przystawałyby do dzisiejszej sytuacji.

BIS. Jednak żeby dokonać zmian, ewentualnie wprowadzić 

nowe zapisy potrzeba dobrej woli z obu strony, czyli także firmy.

Rudolf Grec. Wierzę, że to jest możliwe. Ostatnie działania 

firmy dotyczące poprawy warunków pracy, czy chociażby te 

związane z Open plus potwierdzają, że jest chęć zmieniać na 

lepsze wiele rzeczy, które odczuwane były przez pracowników 

jako uciążliwe. Poza tym, w ostatnim czasie zdecydowanie 

poprawiła się dialog związki zawodowe – zarząd. Jest 

otwartość i większa przejrzystość komunikacji. 

BIS. A jakie korzyści miałaby firma przy ewentualnej zmianie 

Układu?

Rudolf Grec. Korzyści są obopólne. Należy pamiętać, że 

do sukcesu firmy przyczyniają się nie tylko pracodawcy, ale 

i pracownicy. Układ zbiorowy ustalony i podpisany w dobrej 

wierze, jest swego rodzaju rękojmią, że będzie szanowane 

prawo wewnętrzne, ważniejsze aniżeli te, wynikające z Kodeksu 

pracy. Układ zbiorowy zapobiega ewentualnym konfliktom, 

zwiększa zaufanie do firmy, co powoduje zwiększenie 

satysfakcji z wykonywanej pracy. Jednym słowem zakładowa 

„konstytucja” jest korzystna dla obu stron.

BIS. Nie mniej jednak, aby powstała nowa „konstytucja, jak ją 

nazwałeś, potrzeba czasu. Póki co, zbliża się termin wprowa-

dzenie podwyżek płac. Czy zaczęły się w tym względzie jakieś 

działania, negocjacje? 

Rudolf Grec. Oficjalnie jeszcze nie, aczkolwiek Komisja przygo-

towuje się do nich. Myślę, że do połowy lutego otrzymamy 

od firmy dokumenty, które są niezbędne w rozmowach 

dotyczących podwyżek. Chodzi głównie o sprawozdania 

finansowe kwartalne F01 i roczne F02, które dają pogląd 

na wyniki firmy. Sprawozdania te są przygotowywane na 

potrzeby GUS, są więc wiarygodne. My ze swojej strony 

zbieramy informacje dotyczące m.in. wzrostu inflacji, kosztów 

utrzymania, wydajności, sytuacji na rynku płac itp.

BIS. Czy są jakieś przypuszczenia co do wysokości podwyżek? 

Rudolf Grec. Nie. Wysokość podwyżek jest wynikiem rokowań. 

BIS. Dziękuję za rozmowę i życzę skutecznych negocjacji.

(red)

Dziś o zbliżających się wyborach, o Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy, o podwyżkach 
płac, rozmawiamy z Przewodniczącym Komisji Rudolfem Grecem.

Porozmawiajmy
z Przewodniczącym Komisji Rudolfem Grecem o bieżących sprawach
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Kiedy ucichną petardy, domowe zwierzęta się uspokoją 

a kac zaczyna ustępować, nadchodzi myśl o powrocie do pracy 

po świąteczno-noworocznej przerwie. Pojawia się dziwny 

niepokój. I mnóstwo pytań o przyszłość. Jaki będzie ten rok? 

Co mnie czeka? Czy coś się zmieni? Czy warto się angażować?

Pierwsze dni w pracy również obfitują w życzenia: „Szczę-

śliwego Nowego Roku”. Słyszymy je od koleżanek i kolegów, 

czasami od szefa albo od dyrektora. Po tygodniu wszystko 

wraca do zwykłego porządku a my szybko oswajamy się 

z pisownią daty „po nowemu”.

Ale gdy życzymy innym szczęścia zastanawiamy się, czego 

tak naprawdę dla nich chcemy? Czy można być w pracy szczę-

śliwym? Co mogłoby sprawić, żebyśmy czuli się w miejscu 

pracy odrobinę szczęśliwsi?

Wielu biznesowych gigantów takich jak na przykład 

Google, Apple czy też mniejszych firm a nawet start-up’ów 

docenia rolę dobrostanu pracowników w osiąganiu efektyw-

ności biznesowej oraz rozwijaniu kreatywności zespołów. 

Nie jest żadną tajemnicą, że zadowoleni pracownicy potrafią 

odwdzięczyć się zaangażowaniem i lojalnością. W takim 

środowisku wszyscy chętniej podejmują wspólne działania dla 

osiągnięcia wspólnych celów.

W badaniach przeprowadzonych w 2014 roku przez 

Monster.com, największy w Stanach Zjednoczonych i jeden 

z największych na świecie internetowy serwis rekrutacyjny, 

okazało się, że w ciągu ostatnich lat atmosfera pracy wysunęła 

się na pierwszą pozycję wśród czynników decydujących 

o wyborze pracodawcy. Aż 94% ankietowanych wskazało ten 

czynnik jako kluczowy, podczas gdy kwestie wynagrodzenia 

i świadczeń dodatkowych spadły na dalsze pozycje.

Wiele współczesnych firm inwestuje w poprawę dobro-

stanu pracowników, powołując w tym celu specjalistów ds. 

szczęścia pracowników. Zadaniem tych specjalistów jest przede 

wszystkim wspieranie kierownictwa w poprawie atmosfery 

pracy i integracji zespołów. Dzisiaj pracownicy bardziej niż 

kiedykolwiek przedtem oczekują, żeby miejsce pracy było dla 

nich źródłem zadowolenia. Oczekują przede wszystkim możli-

wości rozwoju, poczucia sensu, dobrej i przyjaznej atmosfery, 

która sprzyja realizacji ambitnych celów i kreatywnych 

projektów.

Należy przy tym pamiętać, że każdy ma swoją indywi-

dualną definicję szczęścia i że nie da się nikogo uszczęśliwić 

na siłę. Natomiast szczęście pracowników to efekt pracy całej 

organizacji. Nie można odpowiedzialnością za ten cel obciążać 

tylko jednej osoby. Wszelkie decyzje podejmowane w firmie, 

wpływają na szczęście pracowników. 

Osoby na stanowiskach kierowniczych powinny być 

świadome swojego wpływu na pracowników i tak realizować 

cele, aby uwzględniać zarówno potrzeby biznesowe jak i czysto 

ludzkie. Do tego niezbędna jest empatia (umiejętność współ-

odczuwania) i zaufanie. Nie wystarczy już zorganizowanie 

konferencji działowej, postawienie stołu do piłkarzyków czy 

otwarcie pokoju muzycznego dla wybrańców. Takie działania, 

jeśli nie są powodowane autentyczną i szczerą troską 

o dobrostan pracowników, szybko zostaną zdemaskowane 

i mogą przynieść całkiem odwrotny skutek – spadek zaufania 

i pogłębienie podziałów wewnętrznych.

W Google dzięki inicjatywom na rzecz poprawy atmosfery, 

satysfakcja pracowników wzrosła o 37%, a to z kolei zaowo-

cowało zwiększeniem  zaangażowania a następnie i wydaj-

ności. I nie dlatego, że pracownicy zaczęli pracować więcej 

a dlatego, że z ich zaangażowania wypłynęły nowe pomysły na 

bardziej efektywne działanie. To się po prostu może się firmie 

opłacać. 

Jednak wiele organizacji nie dojrzało jeszcze do pochy-

lenia się nad zagadnieniem szczęścia pracowników, ale za 

5–10 lat najprawdopodobniej może to już być normą. Firmy, 

które w porę tego nie zrozumieją, będą musiały stawić czoła 

wysokiej fluktuacji i trudnościom w przyciąganiu a następnie 

utrzymaniu   pracowników.

Czy wśród firm, które rozumieją, jak ważne jest zadowo-

lenie pracowników jest Philip Morris? Niestety, są spore 

wątpliwości co do tego. W ostatnio przeprowadzonym badaniu 

ankietowym okazało się, że poziom zaufania do kierownictwa 

wynosi zaledwie 16%. Tak źle jeszcze chyba nigdy u nas nie 

Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden … Szczęśliwego Nowego Roku! 

Happy New Year!!! Potem są uściski, szampan i życzenia.  Następnie przychodzi krótka chwila wycisze-

nia i refleksji. Wtedy DJ gra jakiś wolny kawałek, który ma sprzyjać krótkiemu wyciszeniu pośród cało-

nocnej sylwestrowej hulanki. Telewizja przerywa program, aby nadać noworoczne orędzie Prezydenta. 

Kto zdecydował się przywitać Nowy Rok w teatrze, kinie czy na sali koncertowej, ma również przerwę 

w programie, aby uczcić tę chwilę szampanem i życzeniami. Tak przeżywamy ten symboliczny mo-

ment, kiedy w kalendarzu przybywa kolejny rok.

Happy New Year!!!



Dwie Panie, które niedawno żegnaliśmy, zapewne znajdą 

sposób na wypełnienie czasu przeznaczonego dotychczas na 

pracę zawodową. Obie Panie – Maria Piechota i Renata Turek 

przepracowały odpowiednio 28 i 40 lat w naszej firmie.

Pani Maria, w opinii współpracowników, osoba pracowita, 

koleżeńska i bardzo skromna, przez ostatnie lata związana była 

z Działem Filtrów, z kolei Pani Renata przez cały okres pracy 

związana była z zarządzaniem sprzętem i oprogramowaniem 

komputerowym - począwszy od pierwszego systemu, jaki 

funkcjonował w Zakładach, systemem „ODRA”. 

Obie Pnie, którym życzymy wiele pomyślności, od „zawsze” 

związane były z „Solidarnością”. Jak zwykle przy takich okazjach, 

w biurze Komisji odbyło się skromne, aczkolwiek sympatyczne 

pożegnanie naszych emerytek. Jak zwykle też, Przewodniczący 

Komisji wręczył obu Panią kwiaty i skromne upominki.   

To już stała pozycja w BIS-ie. Cóż każdy z nas kiedyś musi się rozstać z firmą. Dla wielu jest to trud-
ne, następuje radykalna zmiana trybu życia. Zwłaszcza pierwsze miesiące bywają trudne. Nie musi 
jednak tak być. Emerytura to czas odpoczynku, korzystania z życia, radości z tego, że już niczego nie 
muszę a wiele mogę. 

Pożegnania
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było. Ale trudno się dziwić, skoro w naszej firmie, zdaniem 

wielu pracowników, głównym motorem działań jest polityka 

firmy a ocena czy awansowanie pracownika opiera się częściej 

na osobistych sympatiach niż na rzeczywistych dokonaniach. 

Pod przykrywką Open Sourcing bez żadnych skrupułów 

wstawia się „swoich”. System ocen napędza wewnętrzną 

konkurencję, która była w modzie jakieś 40 lat temu. Żeby 

nagrodzić jednych, trzeba najpierw zabrać innym, często 

równie zasłużonym. A kto niby ma ocenić te zasługi? Dyrektor 

lub manager, który często nie ma dostatecznego rozeznania, 

jakie jest znaczenia wkładu poszczególnych pracowników 

do ogólnego wyniku zespołu, mimo to nie waha się podjąć 

oceniania. Siłą rzeczy, nieobiektywne i niekompletne kryteria 

oceny, jak na przykład indywidualny potencjał pracownika 

albo jego umiejętności autoprezentacji stają się uzasad-

nieniem dla udzielenia nagrody czy awansowania. W ten 

sposób wspiera się indywidualizm i zachęca do robienia kariery 

kosztem innych, choćby nawet kosztem relacji wewnętrznych.

Ale tak, jak brakiem zaufania w firmie, tak i fluktuacją 

przekraczającą 20% (a w niektórych działach nawet 

i 30%) management się wcale nie przejmuje. Łatwo przecież 

przerzucić winę na sytuację na rynku pracy. Kierownictwo 

z Lozanny i tak się nie zorientuje, gdzie leży rzeczywista 

przyczyna, skoro jest w stanie uwierzyć, że model Intergrated 

Business Services działa, albo, że metoda Fast Forward przynosi 

oszczędności.

Większość, nawet tych globalnych projektów jest wprowa-

dzana, znowu zdaniem pracowników, głównie po to, aby 

zadowolić kierownictwo. Ono natomiast nie będąc w stanie 

ocenić sytuacji, ochoczo rozdaje nagrody i liczy, że otrzyma 

nowe stanowiska zanim prawda wyjdzie na jaw. Program 

OPEN+ opiera się na działaniach pozorowanych, aby wykazać, 

że pomysł jest dobry, choć w rzeczywistości nie działa. Tak 

samo jak jego poprzednik generuje dodatkową pracę, psuje 

wewnętrzne stosunki i odbiera pracownikom poczucie 

sensu.  Pomimo, że projekt Fast Forward generuje jak dotąd 

skutek odwrotny od zamierzonego, to nadal odbywają się 

wielkie debaty nad jego potencjałem biznesowym. Pomysł 

może i dobry w swoim zamyśle, ale ponieważ jest głównie 

napędzany chęcią przypodobania się kierownictwu, został 

kompletnie wypaczony, zanieczyszczony polityką i powoli staje 

się marnotrawstwem. W Dystrybucji strategia wprowadzenia 

IQOSa na rynek polski to kompletna klapa. Kierownictwo 

ogranicza się jednak jedynie do wyznaczania kolejnych, jeszcze 

ambitniejszych celów, bo Lozanna lubi obietnice, a w razie 

czego winę znów się zwali na brak zaangażowania i umiejęt-

ności pracowników.

Ostatnio jeden z kolegów z Centrum Usług odważył się 

zwrócić uwagę kierownictwu, że bezproduktywne spotkania 

na temat projektu Fast Forward przynoszą firmie stratę. Reakcja 

kierownictwa była natychmiastowa. W prostych słowach został 

poinformowany na forum, że ci, co mają jakieś zastrzeżenia nie 

powinni nawet marzyć o karierze w tej firmie. Ci natomiast, 

którzy będą siedzieć cicho i przyklaskiwać kierownictwu, będą 

otrzymywać awanse i nagrody. Oczywiście nikt więcej nie 

ośmielił się zabrać głosu w tej sprawie, ale przynajmniej kolega 

dostał kilkanaście lajków. Tak właśnie Philip Morris wprowadza 

w praktyce swoją nową kulturę organizacyjną, opartą na 

otwartości i zaangażowaniu. A przecież podobno każdy głos 

się ma liczyć, w szczególności ten krytyczny.

Podobnie jest w Dziale Operacyjnym. Większość osób, 

która chciałaby się zaangażować mówi wprost, że trzeba 

robić swoje, bo jak Twoje wnioski odbiegają od oficjalnej linii 

korporacyjnej, to cię będą tępić. Znamy dobrze przykłady. Nie 

warto się więc narażać. Natomiast pomimo wdrażania kultury 

Thrive (kultura rozkwitu) najwyższe kierownictwo działu 

Operacyjnego wprost oznajmia, że szczęście pracowników jest 

dla niego kwestią drugoplanową, bo chodzi najpierw o to, aby 

maszyny produkcyjne były szczęśliwe.

Pozostaje nam jedynie wygłosić, jak co roku te same 

życzenia: „Szczęśliwego Nowego Roku” a dodatkowo naszej 

firmie życzyć przebudzenia i odwagi w realizacji nowych, 

„plakatowych” postulatów.

(red)

Pani Renata Turek. Pani Maria Piechota.
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Firma rzecz jasna daje do zrozumienia, jak to ciężko 

jest się utrzymać na rynku papierosów, Związek powiada, 

że rozumie sytuację, ale podziwia zarząd, że przy takiej 

konkurencji i kłodach rzucanych pod nogi zewsząd, wyniki 

firmy są rewelacyjne. Z sufitu się to nie wzięło. Ktoś musiał 

na to ciężko zapracować. Oj ciężko! Po roku 1996, czyli po 

prywatyzacji ZPT, nowy właściciel, czyli dzisiejszy PMP, 

twierdził, że podwyżki płac powinny być uzależnione 

od efektywności pracy, czyli wydajności, od inflacji, 

od sytuacji placowej na rynku i oczywiście od wyniku 

finansowego firmy. Wiadomo, że w latach 90 – tych 

wydajność wysoka nie była, bo być nie mogła. Bez przery-

wania produkcji następowały wielkie zmiany techniczne, 

organizacyjne, technologiczne, jednym słowem trwała 

permanentna restrukturyzacja. Dziś jakoś mniej się mówi 

o wydajności, o uciążliwości wynikającej z wielu dodat-

kowych czynności, które muszą wykonywać pracownicy 

oprócz swoich podstawowych zadań, o systematycznie 

pogarszających się warunkach pracy, np. o hałasie, pracy 

w permanentnym stresie o wyniszczającej zdrowie pracy 

w nocy o pracy w zmniejszonych obsadach. Zmieniła się 

i to bardzo sytuacja na rynku płac. Wynika ona głównie 

z rekordowo niskiego bezrobocia. Jeszcze kilka lat temu 

pracownik mógł usłyszeć, że na jego miejsce firma ma co 

najmniej kilkunastu chętnych. Dziś firmy tytoniowe mają 

spore kłopoty, by skompletować załogę.  Naszym zdaniem 

jest bardzo dużo rzeczowych argumentów za tym, by 

wysokość podwyżek płac była odpowiednio wysoka, to 

znaczy adekwatna do wkładu, jaki wnoszą pracownicy 

w sukces firmy, bo niewątpliwie o sukcesie można mówić 

zwłaszcza w kontekście prezentacji przedstawianych 

podczas niedawnego rocznego spotkania. Inflacja 

w 2017 roku przekroczyła 2%, ale wzrost wydatków na 

konsumpcję wzrósł ponad 4% - to kolejne argumenty 

za. Przez wiele, wiele lat zarząd firmy uświadamiał 

nam, że panuje rynek pracodawcy, co miało oznaczać, 

że pracownicy szukają pracy i co się miało przekładać na 

niski wzrost płac. To się jednak skończyło. Najwyższa pora, 

by podwyżki płac były adekwatne do wkładu pracy, czyli 

wysokie. 

   Narosło więc wiele plotek jak to w „głuchym telefonie”. 

Ktoś wspominał o pokoju, ale już kolejny przekazał infor-

macje, że to dwa z kuchnią. Dziesiąty, że aula koncertowa, 

a setny, że sala widowiskowa niczym ta z Pałacu Kultury 

i Nauki im. Józefa Stalina w Warszawie. I jeszcze, że 

wydano kupę firmowej kasy na czyjeś prywatne hobby. 

Nie mamy nic przeciwko tego typu pomysłom, niech się 

krzewią dla pożytku ogólnego, jednak forma, w jakiej to 

przeprowadzono, elegancką nie była. Tym bardziej, że 

zgłaszane w przeszłości przez pracowników pomysły były 

ignorowane, np. pomysł utworzenia groty solnej. Dziwi 

jeszcze coś. Do tej pory, gdy tego typu pomysły wychodziły 

od „naczalstwa”, towarzyszyła temu radosna wrzawa. 

Kiedy uruchamiano miejsce do ćwiczeń na zewnątrz firmy, 

były wstęgi, przemówienia w gronie licznie zaproszonych 

gości. Otwarcie pokoju muzycznego było wyjątkowo ciche, 

tak jakby ktoś się tego pomysłu wstydził. Może dlatego, 

że w tej lokalizacji planowano uprzednio umiejscowić 

i zorganizować fizjoterapię i inne prozdrowotne aktyw-

ności dla wszystkich pracowników?

   Dopiero teraz zostaliśmy poinformowani i zapoznani 

z regulaminem pokoju muzycznego, bo taka obiegowa 

jest nazwa tego czegoś. Pomysłodawcy starają się zainte-

resować wykorzystaniem pokoju przez więcej osób niż 

tylko przez nich samych, nawet zapraszane są dzieci do 

korzystania z tego przybytku, tyle tylko, że wygląda to 

raczej na dorabianie ideologii.

    W sytuacji, kiedy zmienia się kultura firmy, gdy jej 

zasadniczym elementem ma być wzajemne zaufanie, 

gdy zarządzający firmą przekazują wzory normy i wzorce 

zachowań, których powinni na co dzień przestrzegać 

pracownicy, takie z pozoru błahe zdarzenia raczej budzą 

spore wątpliwości. Chcąc nie chcąc przypomina się stara 

maksyma: nie liczą się słowa, lecz czyny.

   Dobre i to, że w końcu wiemy, co jest grane z pokojem 

muzycznym.

W poprzednim numerze BIS pisząc o pomyśle utworzenia pokoju muzycznego, zastrzegaliśmy się, że 

jest to informacja nieoficjalna i uzyskana pocztą pantoflową. Takie informacje przekazywane są trochę 

na zasadzie gry w „głuchy telefon”. Gdybyśmy mieli więcej informacji, ba jakąkolwiek oficjalną na temat 

powstania oraz funkcjonowania pokoju, zapewne nie pozwolilibyśmy sobie na żart. Nie znaczy, że nie 

zaciągaliśmy języka, niestety bezskutecznie. 

Znak zapytania w tytule oznacza, że wysokość podwyżek płac dla pracowników PMP jest niewiado-

mą. Jeszcze, bo się nie zaczęły negocjacje płacowe. Na razie odbywa się gra wstępna, czyli w sposób 

zawoalowany, subtelnie przekazywane sugestie. 

Podwyżki 2018?

Wiemy, co jest grane.
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Chcielibyśmy wierzyć, że naruszanie przepisów 

dotyczących czasu pracy wynika z niedostatecznego 

wyszkolenia kadry. Na szczęście ten niedostatek dość łatwo 

uzupełnić. Nie zakładamy bowiem, że w firmie, która tak 

głośno wyraża troskę o pracowników i równoważenie 

praca- dom, funduje im pokój muzyczny mogłoby aż tak 

zabraknąć empatii, aby żądać od pracowników świad-

czenia pracy pomimo tego, iż są na zwolnieniu lekarskim. 

W firmie z etykietą „TOP EMPLOYER” takie rzeczy się przecież 

nie zdarzają. Poza tym firma wdrażająca nową kulturę 

organizacyjną, kulturę opartą na empatii i zrozumieniu, 

nie tolerowałaby przypadków wydzwaniania co wieczór 

do pracownika na dwugodzinne sprawozdania z przebiegu 

dnia. Pewnie też nie chciałaby, aby pracownicy pisali maile 

ze szpitalnych łóżek.

A jednak. Być może empatia to uczucie obce wielu 

osobom pełniącym obowiązki przełożonego w naszej firmie. 

Albo nasza kultura organizacyjna tak bardzo napędza ślepą 

pogoń za karierą, że zdolność współodczuwania niektórzy 

pozostawiają w domu. No bo jak zakwalifikować całkowite 

lekceważenie przez część przełożonych faktu, że jesteś chory, 

albo że ci dziecko zaniemogło i musisz przy nim być? Jak 

ocenić postawę przełożonego, który wprost oświadcza, że 

po to dostaliśmy laptopy, żebyśmy mogli pracować z domu 

w czasie zwolnienia lekarskiego czy opieki nad dzieckiem?

To między innymi takie postawy kierownictwa 

powodują, że fluktuacja w firmie utrzymuje się na wysokim 

poziomie. Bo kto chce pracować w firmie, gdzie pracownik 

jest traktowany tak przedmiotowo? Obciążenie pracą 

wzrasta, a kierownictwo usiłuje przenieść je na tych, którzy 

jeszcze nie odeszli tworząc pośredni lub bezpośredni nacisk, 

aby dodatkowa praca została wykonana bez względu 

na wszystko, choćby odbywała się wieczorami z domu, 

pomimo choroby.

Zresztą fluktuacja, to nie jest wielkie zmartwienie dla 

kierownictwa. Ostatecznie przecież i tak najbardziej uderzy 

w same zespoły i ich team leaderki/leaderów. To one/oni 

właśnie będą musieli jakoś sobie poradzić. Jak? Może uda 

im się zachęcić ludzi do przejęcia zadań tych osób, które 

miały już dość i postanowiły odejść z firmy. Zdarzają się 

próby obarczenia jednej osoby zadaniami przeznaczonymi 

dla trzech pracowników. Oczywiście, nie ma możliwości, 

żeby jedna osoba dobrze wykonała pracę za trzech, więc 

w razie czego wina za opóźnienia przypisana zostanie team 

liderce/liderowi. No bo przecież nie wykazuje się wystar-

czająco silnym przywództwem i ma problemy z delego-

waniem zadań. A samemu pracownikowi można przecież 

udzielić kary nagany. Jak się nie wyrabia, to niech przyjdzie 

w weekend albo wykona pracę wieczorem w domu, jak już 

położy dzieci do spania. Takie praktyki są częste szczególnie 

w Centrum Usług i Dziale Dystrybucji.

Jeszcze silniej „związani” z firmą są ci, których ta w swej 

łaskawości postanowiła obdarować służbową komórką. 

Mogą być pewni, że przełożony zadzwoni wieczorkiem, 

żeby sprawdzić, czy aby na pewno są w stałym kontakcie 

ze swoim zespołem i czy co rano wydają odpowiednie 

dyspozycje. Jak się rozmowa przedłuży do dwu godzin to 

przecież nic się nie stanie. Łatwiej jest, kiedy pracownik jest 

w szpitalu. Wtedy może porozmawiać dłużej, bo przecież 

i tak nie ma co tam robić. Niech tylko uprzedzi personel 

medyczny, żeby nie planowano żadnych zabiegów na 

wieczory, bo szef zapowiedział, że będzie dzwonił właśnie 

wieczorami, bo wtedy dopiero ma czas.

Aż trudno w to uwierzyć, ale powyżej przywołane 

sytuacje faktycznie miały miejsce w naszej firmie. Nasz 

związek zawodowy podjął już działania mające na celu 

zwrócenie uwagi kierownictwa na te nieprawidłowości. 

O wynikach naszych działań będziemy Was informować.

Coraz większa liczba pracowników zgłasza się 

do naszego Związku z pytaniami dotyczącymi 

ram prawnych regulujących pracę w godzinach 

nadliczbowych, pracę zdalną oraz pracę w czasie 

niezdolności do pracy spowodowanej chorobą. 

Większość tych pytań pochodzi z Centrum Usług 

oraz z Działu Dystrybucji. Rozważając zgłoszone 

przypadki już na pierwszy rzut oka wydaje się, że 

część przełożonych nie została dostatecznie prze-

szkolona z obowiązujących naszą firmę przepisów 

dotyczących czasu pracy. Niestety ta obserwacja 

dotyczy w szczególności kadry wyższego szczebla, 

która przecież powinna kierownikom poszczegól-

nych komórek i liderom zespołów służyć przy-

kładem w prowadzeniu działalności w zgodzie 

z obowiązującymi przepisami. Zastrzeżenia doty-

czą także postępowania przełożonych, którzy są 

obcokrajowcami lub ulokowani są poza Polską.

EMPATIA@PMI
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Rudolf Grec omówił przebieg spotkania z dyrektorem 

T.Jansenem na temat sytuacji w dziale oddelegowań 

zagranicznych w SCE. Spotkanie to, zdaniem R. Greca 

było interesujące, a co najważniejsze, naprawiające 

optymizmem, i w efekcie powinno skutkować wyelimi-

nowaniem powstałych nieprawidłowości, a tym samym 

poprawę atmosfery w tym dziale.

Omówił również międzynarodowe spotkanie 

związkowe, które odbyło się w Zakopanem 5 października. 

W spotkaniu, o którym więcej można było przeczytać 

w 154 numerze BIS, wzięli udział związkowcy z Ukrainy, 

Litwy oraz z Czech. To było już trzecie kolejne spotkanie 

związkowców z fabryk Philip Morris, a celem tych 

spotkań jest konsolidacja związków zawodowych. 

Spotkania te cieszą się zainteresowaniem Europejskiej 

Federacji Związków Zawodowych ds. Żywności, Rolnictwa 

i Turystyki, o czym świadczy fakt, że EFFAT na zakopiańskie 

spotkanie przysłała swojego przedstawiciela. 

Innym ważnym wydarzeniem, w którym brał udział 

Przewodniczący Komisji, było Forum Zdrowego Biznesu. 

Forum odbyło się 8 listopada w Katowicach. Celem Forum 

jest propagowanie dbałości o zdrowie pracowników. 

Tematem przewodnim było zarządzanie pracownikami 

50+. Wykłady prowadzili psycholodzy, fizjoterapeuci, 

specjalista w dziedzinie zarządzania zdrowiem, a także 

ratownik medyczny. Forum, którego ciąg dalszy nastąpi 

w przyszłym roku, organizowane jest w ramach kampanii 

Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 

„Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”. W zakładach 

pracy będzie coraz więcej osób starszych, co jest wielkim 

wyzwaniem dla pracodawców. Tego typu konferencje 

pozwalają podpowiedzieć im, jakie korzyści przynosi 

współpraca z pracownikami 50+, a także, dlaczego tak 

ważne jest dbanie o relacje w zespole wielopokole-

niowym. 

Jeszcze jedno istotne spotkanie, z którego relację złożył 

R. Grec, to spotkanie z dyr. Capodimonte. Dotyczyło ono 

generalnie spraw związanych z bezpieczeństwem pracy. 

W tym spotkaniu, w którym brali udział także przedsta-

wiciele SIP, rozmawiano o czynnikach wpływającymi na 

środowisko pracy, o wypadkach w pracy, o koleżeńskiej 

obserwacji, o tym, co można zmienić szybko, bez wielkich 

nakładów finansowych, by poprawić komfort pracy. 

Prezydium Komisji w ostatnim czasie zorganizowało 

spotkania integracyjne dla członków „Solidarności” 

z Primary, Magazynu Krajanki, Filtrów, Cigarillos, DIET 

i Secondary, przygotowano świąteczne prezenty oraz 

kalendarze na rok 2018, zorganizowano pożegnanie 

Raz w roku Komisja odbywa szczególne posiedzenie. Jest to posiedzenie świąteczne. Zapraszani na nie 

są przedstawiciele Społecznej Inspekcji Pracy, Rady Pracowników i Klubu Honorowych Dawców Krwi 

działającego przy Komisji. Posiedzenie świąteczne nie oznacza, że Komisja świętuje, wprost przeciwnie, 

podczas tego posiedzenia podejmowane są ważne decyzje np. dotyczące budżetu, planu pracy na rok 

przyszły oraz terminów posiedzeń w następnym roku. Rzecz jasna, omawia też bieżące sprawy. Rok 

2018 będzie dla Związku rokiem wyborczym, dlatego Komisja za zadanie miała ustalenie zasad wy-

borów i powołanie Zakładowej Komisji Wyborczej. Zanim to nastąpiło Przewodniczący Komisji Rudolf 

Grec, jak podczas każdego posiedzenia, złożył informację z pracy Prezydium i biura Komisji w okresie 

pomiędzy posiedzeniami.

Świąteczne 
posiedzenie Komisji

Prowadzący posiedzenie Przewodniczący Komisji Rudolf Grec.
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odchodzącym na emeryturę członkom Związku. Wizytę 

w biurze Komisji, w ramach współpracy złożyli związ-

kowcy z fabryki OPEL z Gliwic oraz z Pfleiderer Prospan 

S.A (branża budowlana).

Na koniec sprawozdania Rudolf Grec przypomniał 

istotne informacje dotyczące projektów OPEN soursing 

i THRIVE oraz informacje dotycząca bieżącej sytuacji 

sprzedaży IQOS. 

Dyskusja po złożeniu sprawozdania skupiła się 

głównie wokół dwóch spraw: „koleżeńskiej obserwacji” 

i OPEN plus. Komisja po raz kolejny jednoznacznie 

odrzuciła pomysł wprowadzenia „koleżeńskiej obser-

wacji”. Pomimo pewnych zmian dokonanych przez firmę 

w projekcie, członkowie Komisji uważają, że behawioralny 

audyt, nawet w zmodyfikowanej formie nie przyniesie 

oczekiwanych efektów. Ich zdaniem, a twierdzą tak po 

rozmowach z pracownikami, „koleżeńska obserwacja” 

nasili stres i absolutnie nie poprawi atmosfery w pracy. 

Jest to projekt niechciany, nieakceptowany przez pracow-

ników. 

Podobnie rzecz ma się z OPEN plus. Celem tego projektu 

jest ograniczenie przestojów maszyn ich stabilizacja oraz 

przewidywalność. Kierownictwo zapewnia, że wprowa-

dzenie go będzie korzystne dla pracowników. Informacje 

i opinie przekazywane do Komisji, co do projektu niestety 

nie są budujące. Opinie zarówno od osób zaangażowanych 

w projekt, jak i od osób postronnych. Padają opinie 

o zbyt dużej biurokracji, o braku wystarczających przerw 

na odpoczynek i zjedzenie posiłku, o ciągłym i nieefek-

tywnym przestawianiu parametrów maszyn (niektórzy 

nawet nazywają to „psuciem maszyn”), niedostatecznej 

i zmieniającej się jakości tytoniu oraz materiałów do 

produkcji, mającej wpływ na przestoje. Przy tym presja 

na wyszukiwanie usterek niesie obawy czy w naszych 

warunkach możliwa jest w ogóle standaryzacja ustawień 

maszyny. Po dyskusji uznano za konieczne powołanie 

specjalnie zespołu związkowego, który będzie opiniował 

przebieg wdrażania tego projektu, będzie zbierał opinie 

i przekazywał swoje uwagi osobom odpowiedzialnym za 

jego wdrożenie.

Wybory związkowe to kolejny ważny punkt zakopiań-

skiego posiedzenia. Zgodnie z decyzją Komisji Krajowej 

wybory na szczeblu zakładowym muszą być przepro-

wadzone do 31 marca. Aby sprawnie zostały przepro-

wadzane, KM powalała w tym celu Zakładową Komisję 

Wyborczą w składzie: Robert Zaskórski, Bogdan Gajda, 

Artur Jędrszczyk, Mirosław Borówka, Jerzy Nogaj i Adam 

Borysiewicz. 

Zakładowy Społeczny Inspektor pracy Józef Knapik 

i Przewodniczący Klubu Honorowych Dawców w Krwi 

Mirosław Nowakowski przedstawili Komisji informacje 

z działalności za 2017 rok, instytucji którymi kierują. 

W ocenie Komisji zarówno SIP, jak i Klub Dawców Krwi 

przynoszą chlubę i zaszczyt Komisji.

Na koniec posiedzenia Komisja podjęła kilka uchwał, 

między innymi uchwałę dotyczącą planu budżetu na 

2018 rok, o przyjęciu do Związku 33 nowych członków 

i o wypłaceniu 28 świadczeń statutowych.

Posiedzenie Komisji zakończył wspólny opłatek 

i wspólna skromna wigilijna kolacja. 
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  Wypada przypomnieć młodym pracownikom, co to są 

Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy, bo te nas najbardziej 

interesują. Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy są to dobro-

wolne porozumienia pomiędzy pracownikami, reprezen-

towanymi przez organizacje związkowe a pracodawcami. 

Określają wzajemne relacje, regulują prawa i obowiązki 

stron, przede wszystkim warunki pracy i płacy oraz innych 

świadczeń związanych z pracą. Bardzo ważne jest to, że 

warunki uzgodnione i zapisane w układzie zbiorowym pracy 

nie mogą być gorsze aniżeli przewidziane w Kodeksie pracy. 

I jeszcze inna ważna kwestia, ZUZP obejmują wszystkich 

pracowników zatrudnionych w zakładzie, bez względu na to, 

czy są członkami związku zawodowego, czy nie. Zakładowy 

Układ Zbiorowy Pracy jest aktem normatywnym, to znacz 

że jego treść, jego tekst zawiera normy prawne. Jest więc 

wewnętrznym źródłem praw i traktowany jest tak jak inne 

akty prawne.

 Zachodzi pytanie, dlaczego w Polsce zbiorowe układy 

pracy dotyczą tak niewielkiej ilości pracowników, co się stało, 

że liczba układów systematycznie maleje? Przyczyn tego stanu 

jest wiele. Przede wszystkim to niechęć pracodawców do 

zawierania układów. Po co wiązać się układem, gdy wystarczy 

regulamin pracy (obowiązkowy), a Kodeks pracy dzięki 

spolegliwym parlamentarzystom jest przychylny dla nich. Te, 

które były zawierane przed przekształceniem firm, były i są 

wypowiadane. Wmówiono Polakom, że pracodawcy to dobro-

dzieje, którym należy bezwzględnie sprzyjać, bo się obrażą 

i gotowi byliby opuścić nasz kraj. Nietrudno było wmówić, 

gdy 90% prasy, radia, telewizji czy portali internetowych jest 

w rękach zagranicznych. Dla przykładu w Niemczech jest ok.70 

tysięcy zakładowych układów. W krajach skandynawskich 

układy zbiorowe obejmują aż 90% pracowników! Pozazdrościć.

 Przejdźmy teraz na nasze podwórko, czyli do ZUZP 

w naszej firmie. Układ oczywiście jest, z tym że już leciwy, 

bo został podpisany w roku 1995. Na owe czasy, był jednym 

z lepszych tego rodzaju układów w Polsce. Od tego czasu 

jednak niezmiernie zmieniły się przepisy prawa pracy, 

zmieniły się niekorzystnie dla pracowników. Zmienił się także 

system organizacji pracy w PMP, zmieniło się wiele. 

 Może warto więc wrócić do tematu „Zakładowy Układ 

Zbiorowy Pracy” w PMP, tym bardziej że zawarty przed 23 laty 

Układ dotyczył Zakładów Przemysłu Tytoniowego w Krakowie, 

a Philip Morris, kupując Zakłady zobowiązał się, że ZUZP będzie 

częścią integralną tak zwanego Pakietu socjalnego. Od tego 

czasu sytuacja firmy diametralnie się zmieniła, jej możliwości 

finansowe, co jest istotne, są nieporównywalne. Trzeba zrobić 

przegląd Układu, zobaczyć co z niego pozostało i co należałoby 

w nim zapisać, a doprawdy jest co. Na przykład „zarządzanie 

wiekiem”, w wielu firmach zachodnich układ zbiorowy 

przewiduje działania, jakie będą podejmowane w stosunku do 

pracowników w wieku przedemerytalnym. Są też precyzyjne 

zapisane programy zdrowotne. Takie uzgodnienia w układzie 

zbiorowym pozwalają nie tylko bezpiecznie pracować osobom 

starszym, ale także pozwalają ograniczyć koszty pracy. 

Warto się przyjrzeć Układowi także dlatego, że szykują się 

zmiany w Kodeksie pracy. Zgadzając się z tym, że część zmian 

ma uzasadnienie, czy są wręcz konieczne, to jednak niektóre 

proponowane zmiany są kontrowersyjne. Chociażby taka, 

którą proponuje profesor Arkadiusz Sobczak. Mianowicie, 

aby pracodawca mógł jednostronnie decydować o terminie 

wypoczynku, ale z dwumiesięcznym wyprzedzeniem, lub żeby 

wymiar urlopu był jednolity dla wszystkich pracowników, bez 

względu na staż. Ponadto, aby urlop na żądanie był bezpłatny. 

Zakładając, że kierunek proponowanych zmian jest słuszny, 

to nic nie stoi na przeszkodzie, by w ZUZP pozostało jak 

dotychczas, może tylko z wyjątkiem długości urlopu.

  Każda organizacja związkowa działająca w zakładzie 

pracy, ma prawo samodzielnie zaprosić pracodawcę do 

podjęcia rokowań nad układem albo jego zmianą. Dlaczego 

więc Komisja nie miałaby uczynić pierwszego kroku i zaini-

cjować rokowania nad zmianą „starego” układu? Philip Morris 

znany jest z tego, że bardzo poważnie traktuje dialog z repre-

zentantami pracowników, zwłaszcza że „człowiek w centrum 

uwagi” zobowiązuje do tego.

  Dobrze, że w końcu zdecydowano się na gruntowną ocenę 

Kodeksu pracy, jednak Rząd powinien wspierać i zachęcać 

do zawierania układów zbiorowych pracy. Żadne zapisy 

kodeksowe nie zastąpią prawa pracy zawartego na poziomie 

zakładu pracy. Zawartego na podstawie porozumienia. Takie 

prawo się szanuje. Po prostu.

Znowu głośno, w środowisku związkowym, zrobiło się o układach zbiorowych pracy. „Znowu”, to tak 

trochę z przekąsem, bowiem ostatni raz tak głośno było o nich w latach dziewięćdziesiątych. Tyle tylko, 

że wówczas byliśmy na początku zmian ustrojowych i się wydawało, że w Polsce podobnie, jak w kra-

jach zachodnich, układy zbiorowe zarówno sektorowe, jak i zakładowe, będą czymś naturalnym, wręcz 

pożądanym zarówno przez pracowników, jak i pracodawców. Niestety tak się nie stało. Obecnie w na-

szym kraju jest tylko 6 układów sektorowych pracy, gdy na początku lat dziewięćdziesiątych było ich 

16 i około 8 tysięcy zakładowych, a było kilkanaście lat temu 14 tysięcy. Polska zajmuje pod względem 

ilości układów w Europie, trzecie miejsce od końca. Za nami są tylko Litwa i Łotwa. 

Poprawmy Układ
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Wszystkie znaki na ziemi i niebie wskazują, że 15 marca poznamy skład nowej Komisji, no i co oczywi-
ste nazwisko nowego przewodniczącego. Wybory do władz NSZZ „Solidarność” odbywają się co cztery 
lata, bo tyle trwa kadencja władz Związku każdego szczebla, czyli zarówno komisji zakładowych, jak 
i Komisji Krajowej.

Delegat – ważna rola.

  W jaki sposób odbywa się wybór przewodniczącego 

i komisji, raczej wszyscy wiedzą, przypomnijmy tylko, że 

najpierw członkowie Związku wybierają Delegatów, a potem 

właśnie oni dokonują tych ostatecznych i najważniejszych 

wyborów. Jednak rola Delegatów absolutnie nie ogranicza 

się tylko i wyłącznie do dokonania wyborów. Zgodnie ze 

Statutem NSZZ „Solidarność”, władzę stanowiącą w organi-

zacji zakładowej i międzyzakładowej jest – odpowiednio 

zakładowe lub międzyzakładowe zebranie członków lub 

delegatów. W naszym przypadku, przypominamy, Zebranie 

Delegatów. Co to znaczy „władza stanowiąca”? To najważ-

niejsza władza, do której zakresu działania należą wszystkie 

sprawy niezastrzeżone wyraźnie dla innych władz. To 

władza, która wyznacza kierunki działania Komisji, która 

może zobowiązać Komisję do podjęcia konkretnych działań 

czy zajęciem się konkretnymi sprawami. Może zalecić 

sposób i cel wydawania funduszy związkowych (poza 

zastrzeżonymi w Uchwale Finansowej). Delegaci mają także 

prawo rozliczyć Komisję z wykonania ich zaleceń. Jednym 

słowem rola Delegatów jest niezmiernie ważna i twórcza. 

To oni mogą spowodować, że działalność Komisji będzie 

bardziej „atrakcyjna”, czyli taka, która swoją działalnością 

będzie zachęcała do wstąpienia do Związku. Rola Delegata 

nie kończy się w dniu Zebrania Delegatów. W takim 

przypadku, jaki ma miejsce u nas, gdzie nie ma komisji 

oddziałowych, to właśnie Delegaci są wyrazicielami opinii, 

sugestii, uwag i oceny członków Związku, są „łącznikami” 

pomiędzy członkami związku a Komisją. 

  Przy wyborze Delegatów warto chwile się zastanowić, 

czy nasz kandydat, to właśnie ta osoba, która spełni nasze 

oczekiwania? Czy będzie przydatnym dla Związku? Czy jest 

osobą na tyle kreatywną, że potrafi zaproponować coś, co 

wzmocni działanie Komisji? Warto chwilę się zastanowić 

nad tą niezwykle ważną decyzją, decyzją, bo podejmujemy 

ja wprawdzie raz, ale na cztery lata.

Ech, chciałoby się przychodzić do pracy z uśmiechem na twarzy i wychodzić z poczuciem dobrze wy-

konanej pracy. Niestety, nie zawsze tak jest. Często o tym jaki będzie dzień w pracy decyduje…miejsce 

na parkingu. 

Parking – problem do rozwiązania.

Tak, wydaje się to zabawne, ale tak jest. Pisaliśmy 

nieraz o tym, że PM, to firma, która potrafi przewidywać 

i planować na wiele lat naprzód. Przewidziała między 

innymi rozbudowanie zakładu, zatrudnienie sporej 

ilości pracowników. Jednak i takiej firmie zdarzy się coś 

przeoczyć. Czasy, gdy pracownicy do firmy przywożeni 

byli zakładowymi autobusami skończyły się, powiedzmy 

jakieś 25 lat temu. Coraz więcej osób jako środek 

lokomocji dojazdu do pracy wybiera rower. Jednak nie jest 

to na tyle znacząca ilość, która powodowałaby pustki na 

parkingu zakładowym, zwłaszcza zimą. Właśnie docho-

dzimy do sedna sprawy. Coraz trudniej znaleźć miejsce 

na parkingu. Trzeba znacznie wcześnie przyjechać, by bez 

nerwowego szukania, bez rzucania gromów (żeby tylko) 

znaleźć miejsce na samochód. Firma zapowiedziała, że 

hasło odzwierciedlające stosunek firmy do pracowników 

brzmi: „Człowiek w centrum uwagi”. To zobowiązuje. 

Ktoś rzucił jeszcze inne: „szczęśliwa maszyna, szczęśliwy 

pracownik”. Może by tak odwrócić kolejność i pomyśleć 

o powiększeniu parkingu?
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Litery znajdujące się pod czerwonymi cyframi, od 1 do 9, dadzą hasło krzyżówki . Rozwiązania prosimy przesyłać do biura  Komisji. I odebrać nagrody!                                              

1. Podobno urodził się tam Marco Polo
4. Mały ptaszek
7.  Harmenszoon van Rijn
8. Ma 86 400 sekund
10.  Takie góry a w nich lamy
12.  Flaga na statku
14. Reprezentacyjny pokój
15. Baryłka 
16. Radosław
17. Lek wspomagający serce
19. Wrażliwość, rozumienie innych
22.  Obojętnie; wszystko jedno; nieważne  
24. Wieczne miasto
25. Przywłaszczenie sobie praw do czegoś
26.  Mocna czerwień, prawie fiolet
27.  Najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Skorpiona

1. W kuchni, ale teraz już rzadki to mebel
2. Gładka na twarzy
3. Imię męskie, po polsku po prostu biały
4. Syzyfowe były ciężkie
5. Dwie pięćdziesiątki 
6.  Albo w ustawie, albo pierwszej potrzeby
9. Zadźgała Alinę
11. Gacek   
12. Jeszcze nie okulary
13. Ma stolicę w Montgomery
16. Pucz, rewolta
18. Śledź marynowany
20. Zbój morski
21. W-Z
23.  Chluba Paryża
24. Do obrazu, albo w rowerze

Poziomo: Pionowo :


