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BIS. Tegoroczne negocjacje płacowe 
zakończyły się, nie po myśli „Solidarności”?

Rudolf Grec. Rozmowy albo informacje 
o płacach, ale nie negocjacje, bo takowych 
nie było, rozczarowały Komisję i przede 
wszystkim nie są po myśli pracowników.
BIS. Czyli Komisja przyjęła do wiadomości 
ustalona przez zarząd wysokość 
podwyżek?

Rudolf Grec. Przyjęliśmy do wiadomości, 
ale z jej wysokością absolutnie się nie 
możemy zgodzić. Nie podpisaliśmy 
porozumienia w sprawie wysokości 
podwyżek płac, to oznacza, że ich nie 
akceptujemy. Nie możemy zgodzić 
się także ze sposobem prowadzenia 
rozmów dotyczących tak ważnych dla 
pracowników spraw. W poprzednim 
Bis-ie mówiłem, że tegoroczne rozmowy 

płacowe to gesty pozorowane, gdyż 
wysokość podwyżek została wcześniej 
ustalona i rozdysponowana. Wykazaliśmy 
w takiej sytuacji naprawdę wiele dobrej 
woli, że braliśmy mimo to w tym udział, 
a braliśmy, bo jesteśmy odpowiedzialni 
za tych, których reprezentujemy. Nasze 
argumenty nie znalazły jednak uznania 
kierownictwa. Nawet doskonała praca 
i wyniki finansowe ubiegłego roku nie 

Dziś raz jeszcze o podwyżkach płac i o ankiecie przygotowanej przez Związek, rozmawiamy  
z Przewodniczącym Komisji Rudolfem Grecem.

Porozmawiajmy
z Przewodniczącym Komisji Rudolfem Grecem o bieżących sprawach

Na seniorów zawsze można liczyć! 
Pokażmy naszą jedność, siłę i determi-
nację – zaręczał Grzegorz. Mówił też coś 
o milionach, tylko nie bardzo zrozumiałem 
czy o tych przytulnych przez jego kumpli, 
czy o frekwencji, a może on to taki Milijon 
– co za miliony kocha i cierpi katusze? 
Raczej tak. Bo jemu najbliżej Dziadów. 
Rewolucja musi jednak poczekać, bo nie 
było ani milionów, ani zapowiadanych 
50 tysięcy, a zaledwie 5 tysięcy chętnych 
chciało walczyć o „Wolność - Równość 
– Demokrację”. Zresztą niedoszły wódz 
Rewolucji okazał się kiepskim strategiem. 
Jak można w sobotę przed wolną od 
handlu niedzielą rozpoczynać Rewolucję? 
Było do przewidzenia, że lud pójdzie do 
marketów na zakupy, by nie paść z głodu 
i pragnienia w niedzielę! Wódz Grzegorz 
nie powinien się jednak przejmować 
nieudanym startem. Nie pierwsza to 
Rewolucja, która się rozpoczęła śmiesznie, 
a okazała się okrutną. Bolszewicka od 
strzałów ze ślepaków i raczej na wiwat, 
a wcześniej francuska od zdobycia Bastylii. 

Było co zdobywać i kogo uwalniać. Siedmiu 
więźniów i to bynajmniej nie politycznych. 
Wśród tej siódemki było czterech fałszerzy 
pieniędzy, dwóch wariatów i pewien 
młody hrabia, który znalazł się tam na 
prośbę własnej rodziny, oskarżającej go 
o kazirodztwo. 

U nas raczej rewolucji nie będzie ani 
wielkiej, ani nawet średniej, chociaż kto wie, 
czy by się nie przydała. O 1,5% podwyżki? 
Wcale nie chodzi o tak niski procent, 
w każdym razie nie tylko. Chodzi o zasady. 
Chodzi o to, że dialog pomiędzy związkami 
zawodowymi i pracodawcami nie może 
być pozorowany, a przecież negocjacje 
płacowe, to forma dialogu, dialogu szcze-
gólnego. Płaca dla firmy, która, póki co, 
bez pracowników nie istnieje, to koszt, dla 
pracowników dochód, z którego muszą 
się utrzymać siebie i swoje rodziny. Zarząd 
uznaje, że tylko rynek określa politykę 
płacową firmy. To duże uproszczenie. 
Firma jest instytucją ludzką, nie zatrudnia 
„rąk do pracy”, ale człowieka. Negocjacje 
płacowe to świetny moment, aby o takich 

sprawach rozmawiać, przypominać. 
Firmy międzynarodowe chętnie 

przenosiły swoje zakłady do byłych krajów 
socjalistycznych. Do dziś to kury znoszące 
złote jajka. Wydajność w nich znakomita, 
a zarobki nadal niskie. Dla przykładu 
różnica miesięcznych wynagrodzeń netto 
– biorąc pod uwagę koszty utrzymania 
– pomiędzy pracownikami w Niemczech 
i w Polsce wynosi ok. 650 euro. W Rumunii 
to blisko 1000 euro. Nie lepiej jest 
w Bułgarii w Chorwacji czy na Węgrzech. 
Jednym z powodów takiego stanu 
rzeczy jest brak dialogu społecznego, 
bo to, co obserwujemy w firmach i co się 
nazywa dialogiem, nie jest nim. Chodzi 
głównie o firmy usadowione w „nowych” 
krajach Unii. Może jednak dialog nie 
jest potrzebny w firmie, pracownik ma 
pracować, czyli wykonywać polecenia. 
Pracownik nie powinien okazywać swoich 
uczuć. Pracownik nie musi być zadowolony 
z pracy czy być szczęśliwym. Szczęśliwa to 
ma być maszyna! 

FS

F.S.

Szanowni Czytelnicy
12 maja cały postępowy Świat wstrzymał oddech. 12 maja miała na dobre rozpocząć się Wielka Rewolucja  

Wyzwoleńcza. Rozpocząć ją miał (podobno) szturm na Pałac przy Nowogrodzkiej. W tym celu zwarto szeregi 

do tego stopnia, że wstrzymano zajęcia na Uniwersytetach Trzeciego Wieku, by studenci mogli wziąć udział  

w preludium do Rewolucji. 
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skłoniły dyrekcji do przyznania premii. 
Zamiast tego w oparciu o nieporów-
nywalne naszym zdaniem wskaźniki dano 
nam do zrozumienia, że pracownicy sobie 
na nią nie zasłużyli.

BIS. Czy w takiej sytuacji Komisja ma plan „B”?

Rudolf Grec. Najpierw chcemy spytać 
pracowników, co sądzą o całej sytuacji, 
dlatego przygotowaliśmy krótką ankietę 
i zadaliśmy w niej kilka pytań po to, aby 
mieć lepsze rozeznanie. Zawsze byliśmy 
i jesteśmy zwolennikami rozmów, ale są 
sytuacje, gdy dalsze ich prowadzenie mija 
się z celem. Dlatego mówię, że przygo-
towaliśmy, ale czy rozpowszechnimy ją, 
zależeć będzie od dalszych rozmów.

BIS. Zarząd firmy zaproponował jednak 
chęć współpracy, czego dowodem jest 
lista spraw i sposobu ich rozwiązywania.

Rudolf Grec. Po zakomunikowaniu 
przez kierownictwo regulacji płacowych 
wydaliśmy komunikat do pracowników, 
o zaistniałej sytuacji poinformowaliśmy 
ERZ PMI i odbyliśmy kilka spotkań 
z lokalnym kierownictwem. Ich celem 
jest ustalenie dalszych zasad współpracy, 
przyszłych kryteriów podwyżek płac, 
a także listę spraw socjalnych i związanych 
ze środowiskiem pracy, które są dla 
pracowników bardzo ważne. Oczywiście 
nadal uważamy kwestię tegorocznych 
regulacji płacowych jako otwartą. 
Pojawiła się też niespodziewanie ze strony 
kierownictwa propozycja włączenia 13 
pensji do płacy zasadniczej, wprowa-
dzenie systemu ocen FTO, a także udział 
przedstawicieli związku w projektach 
realizowanych przez firmę. W obecnej 
sytuacji są to, moim zdaniem, propozycje 
przedwczesne, prowokacyjne i z całą 
pewnością nie do zaakceptowania przez 
związki zawodowe.

BIS. Czy wobec tego Komisja w każdej 
sprawie jest na „nie”?

Rudolf Grec. Tak nie można powiedzieć. 
Z tych propozycji dla Komisji ważne 
są przede wszystkim aktualnie sprawy 

płacowe i przegląd stanowisk pracy pod 
kątem obciążenie pracą. Jednak i my ze 
swojej strony zaproponowaliśmy coś, 
co już kiedyś w naszej firmie funkcjo-
nowało z dobrym skutkiem. Reakty-
wowanie „Komisji parytetowej” zapisanej 
w naszym Układzie Zbiorowym Pracy. 
Przypomnę, że ta Komisja działała 
w pierwszych latach po prywatyzacji. 
Zasada jej działania zmusza strony do 
dyskusji, przedstawiania argumentów 
i dążenia do kompromisu. Decyzje przez 
nią podjęte nie są wynikiem głosowań, 
ale przekonań i są rekomendacją dla 
zarządów firmy i związków zawodowych. 
Tamta Komisja działała szybko i naprawdę 
sprawnie. Wielka szkoda, że zaniechano 
jej działalności.

BIS. Wróćmy do ankiety. Pytania, jest ich 
zaledwie kilka, dotyczą płac.

Rudolf Grec. Chcę podkreślić, że jest to 
wspólna ankieta obu działających w firmie 
związków zawodowych. Zrezygnowaliśmy 
z obszernej ankiety, bo chodzi nam o to, 
by się dowiedzieć, czy istnieje problem 
w sferze wynagrodzeń. Dyrekcja twierdzi, 
że płace w naszej firmie są bardzo dobre 
i chcemy sprawdzić, czy podzielają ten 
pogląd pracownicy. Zadaliśmy więc tak 
zwane pytania zamknięte, które zawierają 
gotowe odpowiedzi, czyli pytany 
pracownik musi wybrać tę odpowiedź, 
która odzwierciedla jego zdanie na dany 
temat. Pytania wbrew pozorom nie 
dotyczą tylko i wyłącznie płac. Proszę 
je uważnie przeczytać. Pytamy, czy 
wysokość podwyżki jest satysfakcjo-
nująca, ale w kontekście obciążenia pracą 
i wkładu w wynik finansowy firmy.

BIS. Na ile istotne będą wyniki ankiety, to 
znaczy jakie konsekwencje mogą z nich 
wynikać?

Rudolf Grec. Wszystko zależeć będzie 
od tego, czy ankietę przekażemy 
pracownikom, a jeśli tak, to od 
odpowiedzi. Jeśli okaże się, że przewa-
żająca ilość pracowników odpowie, że 
nie jest zadowolona z tegorocznych 
podwyżek płac i nie chce wliczenia 13 

pensji do płacy zasadniczej, to jest to 
ważny sygnał dla Komisji. Sygnał do 
działania. Przypominam raz jeszcze, 
że związki zawodowe mogą w każdej 
chwili, nazwijmy to, zaprosić pracodawcę 
do dalszych negocjacji płacowych. Być 
może wyniki tej ankiety, będą dla nas 
inspiracją do przeprowadzenia badań 
opinii pracowników w znacznie szerszym 
zakresie.

BIS. Czy nie masz obaw o to, że ankieta 
zostanie uznana przez firmę za niewia-
rygodną?

Rudolf Grec. Jak wcześniej powiedziałem, 
z kilku powodów zdecydowaliśmy się 
na zadanie kilku pytań zamkniętych. Po 
pierwsze tego typu ankieta pozwala na 
krótki czas jej realizacji, jest też znacznie 
łatwiejsza jej analiza, a czas dla nas jest 
istotny. Nie obawiam się, że będzie 
odebrana jako niefachowa – amatorska. 
Wszystkie do tej pory przeprowadzane 
przez nas ankiety czy badania, były albo 
przygotowywane przez wysokiej rangi 
specjalistów, albo pod ich nadzorem. 
Z pewnością nie będzie gorsza niż ta, 
którą ostatnio przeprowadził dział usług 
serwisowych

BIS. Są też pytania dotyczące dalszych 
działań – pytanie o spór zbiorowy i udział 
w proteście?

Rudolf Grec. Mamy przygotowane 
kilka wariantów wyrażenia dezaprobaty 
wobec decyzji firmy, pogarszającego się 
dialogu i jesteśmy zdeterminowani do 
zgodnego z prawem działania. Myślę, że 
czara goryczy właśnie się przelała i martwi 
przede wszystkim fakt, że w takich 
okolicznościach wchodzimy w nowy 
projekt pod nazwą „zmiana kultury firmy” 
i „człowiek w centrum”. Dzisiaj jednak 
jeszcze niczego nie możemy przesądzić. 
Poczekajmy do wyników ostatecznych 
rozmów, po których zdecydujemy, czy 
ankieta zostanie uruchomiona.

BIS. Dziękuję za rozmowę.

(red)
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Trudno w jednym zdaniu zdefiniować co 
się składa na zaangażowanie, ale stosunkowo 
łatwo jest przewidzieć, na co się przekłada. 
W firmach (podobno są takie), w których 
pracownicy są zadowolenie ze swojej pracy 
i angażują się nią, jest niska fluktuacja, 
mało wypadków w pracy i mała absencja 
chorobowa, mniej wad jakościowych, zwięk-
szona sprzedaż i zysk. Zaangażowanie się 
w pracę jest pochodną wielu czynników - 
warunków pracy, atmosfery, relacji z przeło-
żonymi, przebiegu komunikacji w firmie, ba 
nawet tego na jakim poziomie jest stołówka 
czy przychodnia. 

Teraz pytanie. Jak zbadać czy pracownicy 
w firmie angażują się w pracę? Trudna 
sprawa. Wprawdzie w arkuszach ocen 
często występuje element „postawy”, 
a jedno z kryteriów oceny – zaangażo-
wanie. Oczywiście jest też skala oceny, 
którą wystawia sobie pracownik, a jemu 
przełożony. Tylko nie bardzo wiem, na jakiej 
podstawie np. jest to 4, 3 lub 5? Chyba, 
a raczej na pewno „na oko”, no i dotyczy 
to konkretnego pracownika. Wracam do 
pytania, jak zbadać zatem czy pracownicy 
firmy angażują się w pracę?

Odpowiedzi na to pytanie udzielił właśnie 

Instytut Gallupa. Może nie odpowiedzi 
wprost, ale dał pracodawcom do ręki 
narzędzie, dzięki któremu mogą zbadać 
poziom zaangażowania pracowników. 
Instytut Gallupa przez 25 lat prowadził 
wywiady z pracownikami. Wywiady 
dotyczące ich pracy. Nie była to garstka 
pracowników – było ich ponad milion. Na 
podstawie tych wywiadów ustalono najważ-
niejsze pytania, które pozwoliły zebrać 
najbardziej wartościowe odpowiedzi. Na ich 
podstawie powstał „Test G 12” – czyli 12 pytań 
do pracowników. 

Jakie to pytania? Oto one:
1. Czy wiem, czego oczekują ode mnie 

w pracy?
2. Czy mam do dyspozycji materiały i sprzęt 

niezbędny do prawidłowego wykonania 
pracy?

3. Czy codziennie mam w pracy możliwość 
wykonywania tego, co potrafię najlepiej?

4. Czy w ciągu ostatnich siedmiu dni 
poczułem się choć raz doceniony lub czy 
byłem pochwalony za swoją pracę?

5. Czy szefowi lub komuś innemu w pracy 
na mnie zależy, czy ktoś zauważa mnie 
jako osobę?

6. Czy ktokolwiek w pracy zachęca mnie do 
tego, abym się dalej rozwijał?

7. Czy w pracy liczy się moje zdanie? 
8. Czy misja mojej firmy daje mi poczucie, 

że praca, którą wykonuję, jest ważna? 
9. Czy moi współpracownicy są wewnętrznie 

zdeterminowani, by wykonywać swoją 
pracę na najwyższym poziomie?

10. Czy mam w pracy swojego najlepszego 
przyjaciela?

11. Czy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy 
rozmawiałem z kimś o postępach, jakie 
poczyniłem?

12. Czy miałem w pracy możliwość dokształ-
cania się i rozwoju?

Test G 12 jest testem uniwersalnym z tego 
powodu, że powstał, jak wspomniałem na 
podstawie długoletnich badań z udziałem 
ogromnej rzeszy pracowników w wielu 
krajach. Wielu pracodawców ma swoje testy 
i swoje ankiety. Warto jednak skorzystać 
z czegoś, co jest sprawdzone i powstało 
w tak elitarnym Instytucie, jakim jest Instytut 
Gallupa. Zachęcam zatem Komisję do 
przeprowadzenia testu – być może będzie 
potem za co chwalić firmę.

F.S. 

85% pracowników na całym świecie nie angażuje się w swoją pracę. Tak wynika z badań prowadzonych przez 

Instytut Gallupa. Instytut Gallupa to najstarszy instytut badania opinii społecznej na świecie, założony został w 

1935 roku przez George’a Gallupa. To, co odróżnia instytut od innych tego typu pracowni badawczych, to przede 

wszystkim ilość respondentów biorących udział w badaniach. 

12 pytań
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Rok temu mówił o projekcie, który 

zasięgiem miałby objąć … całą Polskę. 

Chciał działać z różnymi grupami, przeko-

nywać ludzi o konieczności dbania o swoje, 

szeroko rozumiane, zdrowie. Wtedy trakto-

wałam to z dystansem, dziś powinnam się 

wstydzić. Roman to bowiem człowiek czynu!

Pomyślał, zaplanował, zrobił. Końcem 

2017 roku założył Fundację Nasi. Symbolem 

organizacja jest starożytna słowiańska 

Runa - Siła symbol świadomości i jedności. 

Głównym celem Nasi jest (jak czytamy 

na stronie internetowej) „propagowanie 

i wprowadzenie zdrowego trybu życia bez 

względu na wiek, płeć i status socjalny, 

rozwój świadomości obywatelskiej i kultu-

rowej, podtrzymywanie tradycji oraz wspie-

ranie patriotyzmu. Fundacja tworzy różno-

rodne projekty skierowane do wszystkich 

grup społecznych mając na uwadze 

dobro publiczne.”  Brzmi pięknie, jednak 

dość ogólnie, szczegółów dowiadujemy 

się wchodząc w zakładkę programy. Tu 

mamy podział na działania skierowane do 

szkół i przedszkoli, programy prowadzone 

w miejscu pracy, oraz te dedykowane 

seniorom.  – Moim zamierzeniem jest propa-

gowanie zdrowego stylu życia dla wszystkich 

grup zaczynając od malucha a kończąc na 

seniorach. Docelowo marzę o tym, aby objąć 

działaniach całe społeczeństwo, zaczniemy 

jednak od projektów pilotażowych, chcemy 

zacząć działać lokalnie na terenie Nowej Huty, 

Krakowa – mówi Roman. Niestety w życiu 

tylko marzenia są za darmo, żeby zrealizować 

cokolwiek potrzebne są pieniądze! Fundacja 

na razie środków nie posiada, ale Roman 

składa różne projekty, aplikuje o środki, 

staruje w konkursach grantowych.  Oprócz 

szukania środków szuka również wsparcia 

merytorycznego, lobbystów dla swoich 

pomysłów. Kiedy prezentował Fundację 

NASI na spotkaniu z zastępcą Wojewody 

Małopolskiego szybko okazało się, że jeden 

z projektów „gimnastyka przy biurkach” 

tak bardzo zainteresował obecnych, że 

poważnie rozważają wprowadzenie go 

w urzędzie. Tak to się właśnie dzieje, gdy 

człowiek, który o czymś mówi jest do tego 

przekonany! Roman żyje swoimi pomysłami, 

jak sam wyznaje cały czas zastanawia się 

nad projektami, które już zostały stworzone 

– myśli jak, gdzie i z kim udało by się je zreali-

zować. Ciągle też powstają w jego głowie 

nowe pomysły. Zdradza w rozmowie, że 

ma wśród projektów swoje ulubione – jako 

faworyta wymienia zdecydowanie gimna-

stykę dla najmłodszych. Takie działania on 

sam od lat prowadzi wolontaryjnie. – Dzieci 

są szczere i entuzjastyczne, można się od 

nich uczyć optymizmu. Zawsze powiedzą co 

myślą, choć nie zawsze dotyczy to tematu.  To 

one są naszą przyszłością. Jeśli za 10 -20 lat 

chcemy mieć zdrowe społeczeństwo musimy 

zainwestować w dzieci. To co teraz z nimi 

zrobimy „wystrzeli” za 10 lat. – mówi Roman. 

Podkreśla, że bardzo lubi również pracę 

z seniorami. – Przemawia przez nich doświad-

czenie i tradycja. To, że żyjemy w bezpieczeń-

stwie i względnym dobrobycie zawdzięczamy 

właśnie im. Oni są nasza historią, dzięki 

nim mamy teraźniejszość i przyszłość.  Nie 

wolno o nich zapominać – podkreśla. Z tego 

względu ważną rolę wśród jego projektów 

odgrywają projekty dotyczące budowania 

mostów międzypokoleniowych. – Ten 

pomysł chcielibyśmy zrealizować w pierwszej 

kolejności w Nowej Hucie, do udziału chcemy 

zaprosić przedszkolaki i uczestników Klubów 

Seniora. Najpierw dla małej grupy osób, 

potem dla większej. Na wszystko jednak 

potrzeba pieniędzy. – mówi Roman. Jest 

jednak urodzonym optymistą i nieusta-

jącym wojownikiem. Poszukuje kontaktów, 

partnerów zarówno indywidualnych jak 

i biznesowych. Na razie bazuje na pracy 

wolontariuszy. Dostał wsparcie od Komisji 

Międzyzakładowej Solidarność w postaci 

darowizny na rozwój celów statutowych.  

– Od lat znamy go jako osobę aktywną, 

działająca na rzec innych. Wiemy, że jest 

godny zaufania. Wspieramy takich ludzi, 

cenimy sobie osoby, które chcą zrobić coś 

dla społeczeństwa – podkreśla Przewodni-

czący Rudolf Grec. 

Roman Andrijewski taki właśnie jest. 

Bierze się z życiem za rogi, jego doba jest 

zawsze za krótka. Marzenia zamienia na cele, 

o których realizację walczy ze wszystkich sił. 

Każdego dnia zmienia świat na lepsze. Nie 

stał się „Panem Prezesem” (choć formalnie 

sprawuje w Fundacji tą funkcję) jest tym 

samym człowiekiem, ciągle prowadzi 

w przedszkolu zakładowym gimnastykę 

dla dzieci, ćwiczy w przerwach z kolegami 

z pracy. W czasie wolnym myśli zaś nad tym 

jak wspierać osoby chcące poszerzać swoje 

horyzonty przez naukę i hobby i sport. Jak 

łączyć dzieci i seniorów. Jak stworzyć społe-

czeństwo, które cechować będzie zdrowy 

duch w zdrowym ciele! Ma pomysły jak do 

to zrobić potrzebuje jednak pomocy. Może 

Twojej? Może mojej?

- Wspólnie małymi kroczkami możemy 

dojść do rzeczy wielkich – mówi Roman. On 

zrobił już pierwszy krok w naszym kierunku 

– założył Fundację NASI, czas na nasz ruch…

Na początek odwiedź stronę http://

fundacja-nasi.pl/ 

Gdy rozmawiałam, prawie rok temu, z Romanem Andrijewskim miał głowę pełną pomysłów, które wydały mi się 

nieco szalone. Słuchałam go z zaciekawieniem i sympatią – traktowałam jednak jak niepoprawnego optymistę. 

Spotykając go dziś musze powiedzieć „przepraszam”. To człowiek, który marzenia zamienia w cele o których  

realizację walczy ze wszystkich sił!

NASI – fundacja z marzeń utkana 
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Wybory związkowe na okres kadencji 2018 – 2022 pomału się kończą. Zgodnie z kalendarzem wybor-

czym, wybory na szczeblu zakładowym zakończyły się w kwietniu, a do końca maja powinny się odbyć 

w sekcjach branżowych. 

Wybory 2018

Przerwana kariera
Tadeusz Maj biega od 15 roku życia. Był 

czas, kiedy bieganiem „zarabiał na życie”. 
– Bieganie wyczynowe to naprawdę ciężka 
praca. Zdarza się, że ludzie trenują intensywnie 
a efektów nie widać. Mnie na szczęście ta 
sytuacja nie dotyczyła - opowiada. Jego talent 
został zauważony w szkole średniej. Jak sam 
mówi największe sukcesy to czas między 18 
a 21 rokiem życia. Wtedy to jako zawodnik 

zrzeszony w nowohuckim Hutniku, zdobył 
m.in. tytuł Mistrza Polski w kategorii junior na 
10 km. To osiągnięcie do dziś uważa za swój 
największy życiowy sukces. – Osiągnięty wtedy 
wynik do dziś znajduje się wysoko w tabelach.  
Mimo upływu lat został pokonany tylko przez 
dwóch zawodników – mówi z dumą.  Po szkole 
średniej podjął studia na krakowskim AWF na 
kierunku trenerskim, zmieniając jednocześnie 
klub na AZS AWF. Niestety, jak sam mówi, 

To nie jest tekst o wszechobecnym pośpiechu ani o ciągłym braku czasu, 
to historia człowieka, dla którego bieganie stało się sposobem na życie, 
na zdrowie, na siebie.  Jest jednym z nas, na co dzień pracuje na produk-
cji, mijacie go na korytarzu. W czasie wolnym natomiast biega, ruch stał 
się dla niego równie ważny jak oddychanie, zamiłowaniem do tego spor-
tu stara się zarażać innych.

Życie w ciągłym biegu

9 maja w Spale przeprowadzone zostało Walne Zebranie Delegatów 
Krajowej Sekcji Pracowników Przemysłu Tytoniowego. Skład Sekcji 
tworzą Komisje Zakładowe z Philip Morris, BAT oraz Ipmerial Tobacco 
z Poznania i z Radomia. Niestety w Japan Tabacco nie ma „Solidar-
ności”. Maleje ilość Komisji, bo maleje ilość zakładów tytoniowych 
w Polsce. Gdy przed dwudziestu kilku lat zawiązywała się Sekcja, 
tworzyli ją związkowcy z dziesięciu firm.  
Zebranie wyborcze przebiegło w sympatycznej atmosferze, a same 
wybory przeprowadzone zostały sprawnie, bez jakiejkolwiek rywali-
zacji, bowiem Delegaci na Zjazd Sekcji to grupa kolegów chętnych 
do pomocy, współpracy, dzielenia się informacjami i radami, 
nieprzeceniający znaczenia i roli Sekcji. Zresztą podczas dyskusji o 
kondycji Związku podkreślano, że struktury „Solidarności” są nieco 
anachroniczne, wymagające zmian.
Przewodniczącym Krajowej Sekcji Pracowników Przemysłu 

Tytoniowego na czas kadencji 2018 
– 2022 został Jacek Łabędzki. 

Przewodniczący Sekcji - Jacek 
Łabędzki

W skład pięcioosobowej Rady Sekcji 
weszli ponadto: Mirosław Chudecki 
– Przewodniczący KZ z BAT, Krzysztof 
Drela – Przewodniczący KZ Imperial 
Tobacco, Marcin Wykurz i Jarosław 
Zając.

Przewodniczący KZ BAT – 
Mirosław Chudecki (pierwszy z 
prawej)
Warto jeszcze odnotować, że 
Delegatami na Kongres Sekretariatu 
Przemysłu Spożywczego będą: Jacek 
Łabędzki, Krzysztof Drela, Sebastai 
Glusek, Ryszard Mitera, Adam Filipek 
i Jan Miska.
Przewodniczący KZ w Imperial 
Tobacco – Krzysztof Drela
Definitywnie zakończyły się wybory 
w naszej Komisji. Ostatnim ich aktem 
był wybór Prezydium KM.  Oto skład 
Prezydium:
Rudolf Rrec – Przewodniczący 
Komisji Międzyzakładowej
Jacek Łabędzki – Wiceprzewodni-
czący Komisji Międzyzakładowej

Roman Smalec – Wiceprzewodniczący Komisji Międzyzakładowej
Lucyna Lisowska – Członek Prezydium
Adam Borysiewicz – Członek Prezydium
Adam Filipek – Członek Prezydium
Piotr Kaczor – Członek Prezydium
Bogusław Mosoń – Członek Prezydium
Edward Prusak – Członek Prezydium
Robert Zaskórski – Członek Prezydium
Andrzej Mirek – Członek Prezydium



Biuletyn Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność przy Philip Morris Polska SA Biuletyn Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność przy Philip Morris Polska SA 7

życie potoczyło się swoim torem. W wieku 
dwudziestu paru lat musiał wyjechać z kraju.  
Przez 5 lat mieszkał i pracował na Węgrzech po 
powrocie do kraju nie wrócił do sportu – Trzeba 
przyznać, że z biegania nawet wyczynowego, 
nie ma dużych pieniędzy- wyznaje.  Zapomniał 
o bieganiu. Okazuje się jednak, że raz zarażony 
sportem człowiek już zawsze będzie nosił 

w sobie bakcyla, który prędzej czy później da 
o sobie znać. 15 lat temu postanowił wrócić do 
uprawiania sportu.

Zarażony bieganiem
Dziś trenuje codziennie. Otwarcie mówi, że 

bez biegania nie wyobraża sobie życia. Kiedy 
życie zmusza go do kilkudniowej przerwy źle 
to znosi. – Bieganie bardzo pomaga w życiu. 
Człowiek, który biega dba o siebie, pilnuje 
diety. Moim rówieśnicy zapuszczają brzuszki, 
tracą kondycję. Często zdarza się, że mają 
problemy z kręgosłupem. Mnie to nie dotyczy 
– wyznaje. Średnio dziennie pokonuje 12 km. 
Kiedy przygotowuje się do maratonu dystanse 
są dłuższe. – Maraton biegam dwa razy do roku. 
Wiosną u nas w Krakowie i jesienią. Jesienny 
staram się biegać zawsze w innym kraju. – 
opowiada. Oprócz tego bierze udział w biegach 
ulicznych. Zdarzały się lata, że tych biegów 
ulicznych było około 40 – czyli praktycznie rzecz 
biorąc każdy weekend sezonu biegowego. – 
Nie lubię biegów górskich, moim zdaniem są 
bardzo kontuzjogenne.  Mam swoje ulubione 
biegi uliczne, jak chociażby „skawińska dycha” 
w połowie maja, czy półmaraton w okolicach 
Poznania – wyznaje. Gdy pokazuje swoje 
zdjęcia sprzed lat – z czasów między bieganiem 
a bieganiem – czyli z czasów, kiedy nie biegał 
wygląda na nich jak swój napompowany 
brat. Zarażony bieganiem jest zdecydowanie 
zdrowszy, ten nałóg wyraźnie mu służy. 

Chce zarażać innych
- Mamy tu taką nieformalną grupę, z którą 

spotykamy się by wspólnie biegać. Chcielibyśmy 

jednak by było nas więcej. Wspólne bieganie daje 
motywację. Jeden z pracowników, który biega 
ze mną od roku ma już widoczne efekty. – mówi 
Tadeusz. Jego pragnienie znalazło poparcie 
w Związkach. – Chętnie objęlibyśmy opieka taką 
grupę. Zasponsorowalibyśmy jakiś wyjazd na 
biegi pomyślelibyśmy może o innych formach 
wsparcia i motywacji. Sport to nie tylko sposób 

na zdrowie to tez idealny sposób na integrację. 
Myślę, że stworzenie takiej grupy to dobry pomysł 
a Tadeusz idealnie pasowałby na jej lidera. Ma 
doświadczenie i umiejętności potrzebne do bycia 
trenerem - mówi Rudolf Grec Przewodniczący 
ZZ Solidarność. 

Sukcesy duże i małe
Obecnie Tadeusz zrzeszony jest w AZS AWF 

Masters Kraków. Właśnie wszedł w kategorię 
M55. Jak sam podkreśla to dobry czas na 
osiąganie wyników na chwilę obecną jest 
bowiem wśród najmłodszych w tej kategorii. 
-W tym wieku, jak zresztą w każdym – 5 lat to duża 
różnica. Do niedawna ściągałem się z młodszymi 
od siebie teraz będę rywalizował ze starszymi, 
to zwiększa szansę na zwycięstwo – podkreśla. 
Zapytany o swój największy sukces wspomina 
oczywiście opisany już tytuł Mistrza Polski 
w kategorii junior na 10 km, ale wspomina też 
wydarzenie bardziej współczesne. – Za jeden 
z moich największych sukcesów uważam wicemi-
strzostwo świata w swojej kategorii wiekowej 
w maratonie na zawodach w Australii w 2016 
roku. Kiedy człowiek staje na podium i słyszy 
hymn to jest ogromne przeżycie – wyznaje. 
Ten bieg należał do niezwykle trudnych 
pod względem fizycznym. Tadeusz na długo 
zapamięta pokonany w 40 stopniowym upale 
maraton. Bieg rozpoczął się o godzinie 6 rano 
o 7 było już ponad 30 stopni. Tych zwycięstw 
w jego życiu trochę się uzbierało, medale choć 
motywujące nie są jednak dla niego najważ-
niejsze. Choć po cichu wyznaje, że żałuje 
czasem przerwanej kariery. – Może trafiłaby 
się jakaś olimpiada… a tak…- mówi z pewnym 

smutkiem. Nie należy jednak o ludzi, którzy 
oglądają się wstecz. 

Wstań z kanapy
Jak wszyscy wiedzą, a przynajmniej wiedzieć 

powinni, w PM organizowana jest corocznie 
impreza biegowa PMI Maraton. Choć dobre 
zorganizowana nie cieszy się zbyt dużą 

popularnością. – Wiem, że dużo ludzi biega, ten 
sport jest obecnie dość modny. Myślę, że w tej 
imprezie spokojnie mogłoby wziąć udział dwa 
razy więcej osób. Chętnie jako grupa włączy-
libyśmy się w organizację tego wydarzenia. 
Jestem przekonany, że moglibyśmy pomóc 
i realnie zwiększyć frekwencję. – mówi Tadeusz. 
Podkreśla jednocześnie, że każdy kto chciałby 
rozpocząć przygodę z bieganiem, ale też każdy 
kto biega, ale szuka motywacji do osiągania 
lepszych wyników mógłby dołączyć do biega-
jącej już zrzeszonej wokół niego grupy. – 
Może rzeczywiście udałoby się zorganizować 
regularne profesjonalne spotkania, jeśli Komisja 
Zakładowa, zgodnie z deklaracją, zechciałaby 
wesprzeć taką grupę organizacyjnie a może 
również finansowo moglibyśmy wspólnie 
reprezentować Solidarność na biegach w całej 
Polsce. – planuje Tadeusz.  -Taka integracja przez 
sport byłaby rzeczywiście czymś dobrym. Mam 
już nawet nazwę dla takiej grupy „Solidarni 
w sporcie”. Bardzo chętni obejmiemy ich opieką 
– podkreśla Rudolf Grec.

To co? Może trzeba odkurzyć stare buty 
do biegania albo skoczyć do sklepu po nowe, 
wstać z kanapy i przybiec na trening? Jeśli 
nosisz w sobie bakcyla biegania nie trzeba cię 
długo namawiać, jeśli jeszcze nie próbowałeś 
biegać może to dobry moment by przekonać 
się o cudownych właściwościach tego sportu? 
Wstań z kanapy i dołącz do grupy, jedyne co 
możesz stracić to kilka kilo, nieco stresu i może 
jeden odcinek ulubionego serialu. Zyskać 
można o wiele, wiele więcej. Możesz zamienić 
życie w ciągłym biegu na … życie w ciągłym 
biegu. Warto!
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Przyłapani na kradzieży byli zwalniani dyscy-
plinarnie, ale wcześniej, zgodnie z przepisami 
pytano o opinię związek zawodowy. Ja wtedy 
byłem przewodniczącym NSZZ „Solidarność”, 
więc musiałem przeprowadzić rozmowę 
ze zwalnianym, przed wyrażeniem braku 
sprzeciwu na zwolnienie dyscyplinarne. 
Rozmowa najczęściej miała taki przebieg:

- Człowieku, czemu kradniesz?
- A o co chodzi? Wszyscy kradną, a tylko 

mnie się czepiają!
Dalsza polemika nie miała sensu, a tylko 

utwierdzała mnie w przekonaniu, że taka jest 
mentalność złodzieja. Człowiek nieuczciwy 
usprawiedliwia się tym, że inni też są tacy 
sami. Taką sama filozofie postępowania 
można dostrzec w Platformie Obywatelskiej 
wobec potoku afer, przekrętów i antyoby-
watelskich działań. Afera reprywatyzacyjna, 
afera Amber Gold, afera taśmowa, afera stocz-
niowa, afera hazardowa…i tak można długo 
wyliczać wydarzenia z okresu rządów koalicji 

PO-PSL. Usprawiedliwiano się podobnie jak 
wspomniani złodzieje papierosów: to nie 
tylko my, ale także PIS, a w szczególności Lech 
Kaczyński. Można się uśmiać z takich usprawie-
dliwień, ale jest też jedno wyjaśnienie, którym 
posługuje się PO, a które godzi w nasz osobisty 
interes. Otóż na wszystkie zarzuty dotyczące 
afer słyszymy – wy lepiej zajmijcie się SKOK 
– ami. Insynuuje się, że wszystkie SKOK -i to 
instytucje nieuczciwe i aferalne, a trudno sobie 
wyobrazić bardziej szkodliwe działania wobec 
instytucji finansowych, a takimi są SKOK -i. 
Tym sposobem niszczy się te wielce użyteczne 
i potrzebne organizacje, jakimi są Spółdzielcze 
Kasy Oszczędnościowo – Kredytowe i to tylko 
w tym celu, aby przykryć afery, w które zamie-
szane są PO i PSL. Spółdzielcze Kasy Oszczędno-
ściowo – Kredytowe w Polsce powstały w roku 
1992 z inicjatywy NSZZ „Solidarność” jako insty-
tucje finansowe ochraniające przed lichwiar-
stwem ze strony banków. Wkrótce powstało 
200 takich Kas, a ponieważ był to ruch sponta-

niczny, niektóre z nich funkcjonowały nieprofe-
sjonalnie, więc te upadały lub były wchłaniane 
przez banki. W takiej ilości siłą rzeczy trafiły się 
i takie, które padły ofiara oszustów. Na szczęście 
nie było ich wiele, bo zaledwie dwa: SKOK 
Wołomin i SKOK Kujawiak. Efekt działalności 
SKOK Wołomin był zastraszający – 3,4 mld zł 
strat i 90 skazanych. Groźniejsze było insynu-
owanie, że SKOK-i to nieuczciwe instytucje, co 
oczywiście powodowało, że klienci wycofywali 
swoje pieniądze, a to już mogło być zabójcze dla 
niejednej z Kas. Pozostali na „placu boju” najlepsi 
(35 w roku 2017) a jedną z nich jest nasza SKOK 
im. Królowej Jadwigi. Ta Kasa została utworzona 
przez Komisję i wiemy, że jej cechą niepodle-
gającą wątpliwości jest uczciwość, rzetelność 
i gwarancja bezpieczeństwa.

Szkalowanie SKOK-ów wyrządziło szkody, 
ale możemy być pewni, iż ta doskonała idea, 
jaką są Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo 
Kredytowe, ostoi się i będzie się rozwijać.

January Madoń

Porozumienie się nazywa, krótko zwięźle: 
„AUTONOMICZNE POROZUMIENIE RAMOWE 
EUROPEJSKICH PARTNERÓW SPOŁECZNYCH 
DOTYCZĄCE AKTYWNEGO STARZENIA 
I PODEJŚCIA MIĘDZYPOKOLENIOWEGO”

Prezentujący Porozumienie, zarówno praco-
dawcy, jak i związkowcy piali z zachwytu nad 
treścią, ważnością, donośnością i trudnością 
w jego osiągnięciu. Cóż, każda pliszka swój 
ogonek chwali. Miarą trudności w osiągnięciu 
Porozumienia miało być na przykład 
całodzienne uzgadnianie jednego sformu-
łowania (słowa), czy miejsca postawienia 
przecinka. 

Cóż zatem jest tak doniosłego w tym dziele? 
Poczytałem i mogę powiedzieć - głowy nie 
urywa. Nie pierwsze to tego typu dzieło. Nie 
pierwsze, bo przecież pamiętam, chociażby 

wspierany przez Unię Europejską program 
Corporate Social Responsibility (Społeczna 
Odpowiedzialność Przedsiębiorstw) czy inne 
Zielone i Białe Księgi odnoszące się do relacji 
pracownicy – pracodawcy, do roli i pozycji 
pracowników w firmach. W nich czułe słówka, 
że aż mdli. Proszę oto przykład: odpowie-
dzialny dialog i relacje z pracownikami stanowią 
podstawę prawidłowego funkcjonowania 
przedsiębiorstwa, co skutkuje uznaniem ich 
jako pełnowartościowych partnerów w procesie 
zarządzania firmą.  Aż tak! Gdy klienci będą 
wiedzieli, że firma dobrze traktuje, szanuje 
swoich pracowników, to chętnie będą sięgali po 
jej produkty. Tyle tylko, że on tę wiedzę nabywa 
z publikacji firmy, albo po wynikach różnego 
rodzaju konkursów piękności np. Top Employer, 
Pracodawca Roku, czy Great Place to Work.

Dlaczego uważam, że tego typu porozu-
mienia to lipa? Dlatego, że brak w nich jedno-
znacznych sformułowań. Oto przykład: … 
Europejscy partnerzy społeczni zauważają 
konieczność zarówno wdrożenia niezbędnych 
rozwiązań na poziomie krajowym, sektorowym 
i/lub zakładu…albo Europejscy partnerzy 
społeczni widzą potrzebę…lub…Europejscy 
partnerzy społeczni będą działać na rzecz…itd., 
itp. Lipa, bo cóż może wynikać z faktu, że ktoś 
coś zauważy, widzi potrzebę, albo zapowiedź, 
że się będzie działać? Nic! Proponuję, żeby tego 
typu porozumienia nazywać po prostu Zbiorem 
Pobożnych Życzeń. Jest i dobra wiadomość. 
„Solidarność” jako jeden z nielicznych związków 
zawodowych w Europie nie podpisał tego 
Porozumienia.

(kos)

Dla zobrazowania stwierdzenia zawartego w tytule powołam się na moje doświadczenie życiowe wyniesione 
z naszej firmy, a właściwie z działalności w Zakładach Przemysłu Tytoniowego, bo tak ta firma nazywała się w 
czasach PRL. W latach 1980- 1981 papierosy były na kartki, a więc był to towar bardzo atrakcyjny. Niestety ta atrak-
cyjność powodowała dużą ilość kradzieży. 

W ostatnim czasie dużo się mówi o zarządzaniu wiekiem. Również my, czyli BIS poświęcał sporo miejsca temu 
zagadnieniu. W krótkiej informacji z międzynarodowej Konferencji, jaka odbyła się Warszawie, napisaliśmy  
o porozumieniu zawartym w roku 2017 pomiędzy przedstawicielami pracowników i pracodawców.

Łotrostwo Platformy Obywatelskiej

POROZUMIENIE
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W sporze, nawet wówczas gdy jest prowa-
dzony w sposób „cywilizowany”, często trudno 
osiągnąć porozumienie. W takim przypadku 
zbawieniem dla stron może być niezależny 
rozjemca – czyli osoba niezaangażowana po 
żadnej ze stron – starająca się nakłonić strony 
do zawarcia kompromisu. Rozjemca dostrzega 
to, czego strony sporu nie widzą i dzięki niemu 
nierzadko spór przekształca się w próbę rozwią-
zania problemów, prawdą bowiem jest, że 
diabeł tkwi w szczegółach. Często się okazuje, 
że tak naprawdę nie to, o co się toczy spór, 
jest najważniejsze. To tylko symptom innego 
lub innych problemów, a ich przyczyna leży 
zupełnie gdzie indziej. Gdzie? Bywa, że strony 

sporu gotowe są do wzajemnych ustępstw, ale 
żadna nie chce uczynić tego pierwsza. Mediator 
może umożliwić podjęcie decyzji, która pozwoli 
obu „zachować twarz”.  

Gdy spór powstaje w firmie „rządzący” zwykle 
mają natychmiast uniwersalne wytłumaczenie 
tego – zawiodła komunikacja. Ten zawód ma 
wszystko tłumaczyć i rozgrzeszyć. Tyle tylko, że 
zawieść może coś co istnieje, w wielu firmach, 
zwłaszcza dużych korporacjach komunikacji nie 
ma, po prostu. Komunikacją pomiędzy firmą 
i pracownikami nie mogą być tylko komunikaty 
intranetowe i gazetki ścienne, ale dialog. 
Dialog, który jest zachętą dla pracowników 
lub dla ich przedstawicieli do uczestniczenia 

w budowaniu środowiska pracy. Brak dialogu, 
to ciężka przypadłość firm. Przypadłość, którą 
powinno się leczyć, a terapię należy zacząć się 
od najwyższego szczebla kierownictwa firmy, 
przy czym na nic zda się leczenie objawów, 
potrzeba leczenia gruntowego, dogłębnego. 
No tak, ale by się poddać leczeniu, trzeba sobie 
najpierw zdać sprawę z choroby – przyznać się 
do niej. A to już nie jest takie łatwe w przypadku 
firm, zwłaszcza permanentnie nagradzanych 
różnymi topami, ale trzeba je zachęcać by 
się poddały, bo jak napisał ksiądz Benedykt 
Chmielowski w pierwszej polskiej encyklopedii: 
„smoka pokonać trudno, ale starać się trzeba”.

FS

Potem podobne porozumienia podpisane 
zostały z kolegami z Czech i z Rumunii. Zasadą 
współpracy były dwustronne spotkania dwa 
razy w roku. Od kilku lat zmieniła się formuła 
spotkań i liczba uczestników. Właśnie w dniach 
od 22 do 24 maja w Kłajpedzie na Litwie 
odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli 
związków zawodowych z fabryk Philip Morris. 
Obok „Solidarności” z Krakowa uczestniczyli 
w nim koledzy z Litwy z Ukrainy oraz z Rumunii. 
Niestety nie mogli wziąć w nim udziału związ-
kowcy z Czech i z Kazachstanu. W spotkaniu 
uczestniczył również przedstawiciel światowej 
federacji związkowej IUF (International Union of 
Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, 
Tobacco and Allied Workers’ Association), która 
wspiera oddolne inicjatywy na szczeblu przed-
siębiorstw.

Podczas dwudniowego spotkania omówio 
-ne zostały najważniejsze problemy, z jakimi 
mają do czynienia pracownicy i związki 
zawodowe w fabrykach reprezentowanych 
w Kłajpedzie. Wymieniono się informacjami 
i dobrymi praktykami, rozmawiano o sprawach 
bezpieczeństwa w pracy i sposobach 
skutecznego działania związków zawodowych. 
Ważnym wydarzeniem spotkania było podpi-
sanie kolejnej umowy dotyczącej dalszej 
współpracy.

Umowa inspiruje do promowania i wspie-
ranie wspólnych kampanii na rzecz poprawy 
warunków zatrudnienia, bezpieczeństwa 
w miejscu pracy i wzajemnego wspierania się 
w sporach z pracodawcą. Porozumieniem jest 
budowaniem międzynarodowej sieci solidar-
ności, które powinno podnieść efektywności 

wspólnych działań - siły związkowej, która 
przeciwstawi się ewentualnym naciskom 
i szantażowi ze strony pracodawcy. Porozu-
mienie mówi też o regularnych kontaktach, 
szkoleniach, wymianie informacji i wspólnych 
działaniach kulturalnych, sportowych i rekre-
acyjnych.

Podczas spotkania była okazja porozmawiać 
z przedstawicielem IUF o próbach wyłączenia 
branży tytoniowej z Międzynarodowej Organi-
zacji Pracy. Znalazł się też czas na zwiedzenie 
fabryki w Kłajpedzie. Litewscy gospodarze 
przyjęli uczestników spotkania niezwykle 
serdecznie, stworzyli doskonałe warunki do 
prowadzenia rozmów i wymiany doświadczeń. 
Wszyscy uczestnicy uznali, że istotnym celem 
na najbliższą przyszłość powinno być powięk-
szenie obecnej grupy o kolejnych uczestników.

Ktoś kiedyś powiedział: „Jeżeli oczekujesz postępu, zorganizuj spór”. Spór bywa twórczy, co do tego nie ma 
wątpliwości, chyba że się wymknie spod kontroli i przekształci w awanturę. Spór zmusza do dyskusji, do przed-
stawienia argumentów na poparcie swojego stanowiska, wymusza rzeczową rozmowę, której często wcze-
śniej adwersarzom brakuje. 

Współpraca Komisji ze związka-
mi zawodowymi z innych fabryk 
PMI ma długą historię, jej począt-
ki sięgają lat dziewięćdziesiątych 
ubiegłego wieku. Zaczęło się od 
porozumienia z Węgrami z fabryki 
w Egerze. Niestety fabryka w tym 
pięknym mieście została szybko 
zlikwidowana. 

Spór – to wcale nie jest groźne!

Spotkanie
w Kłajpedzie
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Historia nowej kultury organizacyjnej też 
zaczęła się bardzo obiecująco. Najwyższe 
władze wreszcie odkryły, że coś nas blokuje, 
i że nie wykorzystujemy w pełni naszego 
potencjału. A może odkryły to już wcześniej, 
ale dopiero teraz, w obliczu najważniejszej 
transformacji, przed jaką firma stanęła w ciągu 
całej swojej historii, odważyły się nazwać 
rzeczy po imieniu. Przeprowadzono globalną 
ankietę wśród pracowników w wyższych 
kategoriach zaszeregowania. Ankieta ukazała 
ponurą rzeczywistość.

Okazało się, że naszą firmę toczy choroba, 
powodująca, że tracimy energię na działania, 
które nie przyczyniają się do jej rozwoju. 
Nazwano te zjawiska pułapkami energe-
tycznymi (energy traps) i postanowiono się 
z nimi stanowczo i szybko rozprawić. Prezes 
firmy, w przełomowej odezwie do pracow-
ników, wypowiedział wojnę pułapkom 
energetycznym w postaci polityki, mikro-
menedżmentu, postawom nakierowanym 
na zadowalanie kierownictwa dla kariery. 
W „narodzie” obudziła się nadzieja, gdyż nigdy 
wcześniej kierownictwo nie odważyło się 
podnieść ręki na takie praktyki, które przecież

na przestrzeni ostatnich lat stały się naszą 
codziennością, a niektórych z nas wyniosły 
na kolejne szczeble korporacyjnej hierarchii. 
Najbardziej przerażającym odkryciem przepro-
wadzonej ankiety okazał się poziom zaufania, 
jakim pracownicy darzą swoich przełożonych. 
16% to zatrważająco niski wynik.

Na tle innych międzynarodowych firm 
wypadliśmy bardzo słabo. Dzięki ankiecie 
kierownictwo wreszcie zaczęło dostrzegać 
problemy, które związki zawodowe sygnali-
zowały już od dawna. Podczas wielu później-
szych spotkań dotyczących planowanej 
zmiany kultury organizacyjnej przedstawiciele 
kierownictwa otwarcie wskazywali na zagad-
nienia, którym czas stawić czoła. Mówiono, 
że nasz system oceny oraz awansowania 

jest nieobiektywny, opiera się na osobistych 
sympatiach i upodobaniach przełożonych 
a nie na rzeczywistych dokonaniach pracow-
ników. Mówiono, że rekrutacja pozostawia 
wiele do życzenia a duch współpracy cierpi 
z powodu wszechobecnej polityki i chęci 
przypodobania się kierownictwu wyższego 
szczebla. Zapowiadał się przełom. Wkrótce 
kierownictwo ogłosiło pięć energii, które 
miały stać się dla wszystkich drogowskazem 
na nową drogę.

Drogowskazem w szczególności dla 
tych, którym przyszło pełnić rolę przeło-
żonych. Dlatego też nowe wartości nazwano 
Leadership Signatures, co w wolnym tłuma-
czeniu oznacza: normy przywództwa. Wszyscy 
przecierali oczy ze zdumienia. Nowe normy 
były tak odlegle od naszej codzienności, że 
od razu wydały się nierealistyczne. No bo 
jak można wyobrazić sobie przełamywanie 
hierarchii w firmie, w której istnieją pokoje 
spotkań przeznaczone wyłącznie dla VIP’ów, 
z których Ci z lubością korzystają? Jak można 
wyobrazić sobie, że pracownik mógłby 
bezkarnie się nie zgadzać ze swoim przeło-
żonym, skoro do represjonowania za takie 
postawy wykorzystywany jest system ocen 
MAP, system zarządzania awansami i nagra-
dzania, a niereformowalnych rebeliantów się 
zwalnia albo wypycha na margines? Jak można 
wyobrazić sobie, że przełożona/przełożony 
może czerpać inspirację od swojego zespołu, 
skoro to on/ona ma monopol na rację?

Do wymuszenia zgody stosuje się techniki 
manipulacji albo zastraszanie, bo wszelkie 
decyzje już przecież zapadły i teraz chodzi tylko, 
żeby zrobić, co każą. Jak korzystać z różno-
rodności opinii, skoro najważniejsze jest, aby 
szefa uczynić szczęśliwym? Według nowych 
norm przywództwa, rolą przełożonego ma 
być wspieranie zespołu poprzez zapewnienie 
tego, co zespół potrzebuje do realizacji zadań 
a następnie pozostawienie mu autonomii. 

Jakże nam dziś daleko do takiego modelu. 
Króluje mikromanadżment, choć od dawna 
wiadomo, że najlepsze decyzje podejmowane 
są tam, gdzie są odpowiednie kompetencje. 
Tymczasem u nas wciąż króluje hierarchia. 
Ci, co mają władzę mają też i rację. Jak dotąd 
THRIVE zamiast zapoczątkować eliminacje 
pułapek energetycznych, powoduje ich 
mnożenie. Zamiast robić rzeczy po nowemu, 
nadal tworzymy fikcję, aby pochwalić się 
nią Lozannie. Tam i tak się nie zorientują. Bo 
cóż nowego jest w tym, że żeby wykazać, że 
OPEN+ działa zgodnie z założeniami pomysło-
dawców to trzeba stworzyć „inkubator”? Takie 
rozwiązanie jest jednak niewystarczające, więc 
dodatkowo trzeba troszkę „podkręcić” wyniki. 
Albo co nowego jest w tym, że gdy wyniki 
ankiety pracowniczej są dla kierownictwa 
niekorzystne, to zmieniamy dostawcę pod 
pretekstem niezrozumiałej metodologii? Co 
nowego w tym, że jak ktoś się wychyli mówiąc, 
że Fast Forward jak dotąd przynosi firmie straty 
to się zaraz dowie z JAM’a, że jego kariera 
w Philip Morris jest skończona? Takie rzeczy 
robiliśmy już wielokrotnie w przeszłości, więc 
nie są to wcale nowe sposoby działania. Nowa 
jest natomiast skala tworzenia pozorów. Wręcz 
niebywała. Poziom absurdu sięga zenitu, 
a kierownictwo jest zbyt zajęte własną karierą, 
żeby usłyszeć wielokrotnie zadawane pytania 
od pracowników: kiedy możemy oczekiwać, 
że nasz menedżment zacznie kierować się 
nowymi normami przywództwa? Sam Prezes 
powiedział przecież, że przykład ma iść 
z góry. Czekamy więc z nadzieją na zmianę, 
choć z każdym dniem ta nadzieja wydaje się 
oddalać. W jej miejsce przychodzi natomiast 
wątpliwość, czy z 16-procentowym zaufaniem 
można czymkolwiek skutecznie pokierować, 
skoro zaufanie jest wprost powiązane ze 
skutecznym przywództwem. Ale o zaufaniu 
następnym razem.

M

Thrive w języku angielskim oznacza: rozkwitać, dobrze się rozwijać, prosperować. Taką właśnie „etykietę” Philip 
Morris nadał swojej nowej kulturze organizacyjnej. Ładna nazwa, przyznacie. Nośna, jak powiedziałby specja-
lista od komunikacji. Budzi zainteresowanie, pozytywne emocje i przyjazne uczucia. No bo kto nie chciałby 
pracować w firmie, której się dobrze wiedzie, postępuje harmonijny rozwój, a przyszłość rysuje się w różowych 
barwach. Podobnie każdej wiosny z zadowoleniem patrzymy, jak przyroda budzi się do życia, drzewa puszcza-
ją pąki, a wokół rozchodzi się zapach wiosennego deszczu. Wielki rozkwit. Aż chce się żyć.

THRIVE - opowieść o utraconej nadziei
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Świadoma problemów jest Unia Europejska, 
która podejmuje i inicjuje wiele działań, 
by łagodzić skutki tego zjawiska. Między 
innymi wspierała dialog pomiędzy związkami 
zawodowymi i pracodawcami, który w marcu 
2017 roku zakończył się podpisaniem Europej-
skiej Autonomicznej Umowy Ramowej 
w sprawie Aktywnego Starzenia się i Podejścia 
Międzypokoleniowego. Porozumienie będzie 
obecnie wdrażane przez członków organizacji 
będących sygnatariuszami w całej Europie. 

  W Polsce ten sposób zarządzania to nowość, 
jednak w firmach amerykańskich, angielskich 
czy fińskich, projekty związane z zarządzaniem 
wiekiem stosowane są od kilkunastu lat. Gdyby 
w jednym zdaniu ująć czym jest zarządzanie 
wiekiem, można by odpowiedzieć tak: jest to 
kompleksowy zbiór działań w odniesieniu do 
pracowników, takich jak rekrutację, szkolenia, 
rozwój, ochronę zdrowia aż do zakończenia 
zatrudniania i przejścia na emeryturę. Czy 
jednak firmy potrafią umiejętnie wprowadzać 
ten sposób zarządzania, czy praca przez wiele 
lat do emerytury jest w ich interesie i czy taki 
system zarządzania może być skuteczny - to 
już inna sprawa.

Właśnie na temat zarządzania wiekiem 
w kontekście społecznego partnerstwa 
i aktywności osób starszych w dniach 23-25 
kwietnia w Warszawie odbyło się międzyna-
rodowe Seminarium współfinansowane przez 
Unie Europejską. W Seminarium udział brali 
naukowcy, pracodawcy oraz związkowcy 

z wielu europejskich krajów. Celem jego było 
podniesienie świadomości pracodawców, 
pracowników i ich przedstawicieli na temat 
wyzwań i szans w związku ze zmianami 
demograficznymi. 

Żeby skutecznie wdrażać w firmie zarzą-
dzanie wiekiem, potrzebna jest przede 
wszystkim świadomość celu oraz korzyści 
z tego płynących. Należy stwarzać takie 
warunki, by pracownicy dobrze czuli się 
w pracy i chcieli w niej pozostać jak najdłużej. 
Niestety wiele firm traktuje starszych pracow-
ników jak zło konieczne i gdy jest możliwość, 
pozbywa się ich, stąd często kierowane są do 
nich różnego rodzaju programy odpraw. To 
nie tylko brak etyki, ale bardzo duża krótko-
wzroczność, bowiem w ciągu najbliższych 10 
lat będzie maleć nie tylko ilość osób w wieku 
18-44 lat, ale także w wieku 45-59/64 lat. Firmy 
będą zmuszone sięgnąć po osoby w wieku 
poprodukcyjnym, spośród których dziś pracuje 
niecałe 6%. W Polsce jest to między innymi 
efekt kardynalnych błędów popełnianych 
w latach 90. Stąd konieczna jest aktywizacja 
osób starszych. 

Podczas Seminarium wiele miejsca 
poświęcono międzypokoleniowej solidar-
ności, wskazywano również co należy czynić, 
aby warunki pracy były dostosowane dla 
starszych pracowników. Koniecznym jest 
więc obniżania narażania na wysiłek fizyczny 
w pracy, obniżanie wraz z wiekiem pracy 
w nocy i zmianowej, zmniejszanie czasu pracy 

oraz pracy w szybkim tempie. Należy zapewnić 
pracownikom niezbędne szkolenia i możliwość 
rozwoju zawodowego. Powinno się tworzyć 
stanowiska dostosowane do konkretnego 
wieku, ale także sprzęt powinien być dosto-
sowany dla osób starszych. Jednak starsi 
pracownicy pozbawieni winni być poczucia 
niepewności zatrudnienia.

Niezbędne jest również promowanie 
współdziałania między pokoleniami – 
wzajemne uzupełnianie się, w celu zwięk-
szania szans wzajemnej nauki i wsparcia, na 
przykład poprzez mentoring. Pracownicze 
zespoły powinny być zróżnicowane wiekowo.

Podczas Seminarium prezentowano 
przykłady z polskich przedsiębiorstw, 
w których wprowadzono lub się wprowadza 
zarządzanie wiekiem. Między innymi Rudolf 
Grec przedstawił założenia Projektu „Ja, Ty, 
My - siła Pokoleń” wdrażanego w Philip Morris 
Polska. Projekt przez uczestników Seminarium 
uznany został jako interesujący i godny 
polecenia innym firmą.

W posumowaniu trzydniowej dyskusji 
uznano, że Umowa Ramowa w sprawie 
Aktywnego Starzenia się i Podejścia Międzypo-
koleniowego mimo jej niedoskonałości, może 
być swoistym planem działania dla partnerów 
społecznych. Najważniejsza jest jednak 
świadomość celu, świadomość zagrożeń 
i świadomość korzyści dla wszystkich. Dla 
przedsiębiorców, dla pracowników, dla społe-
czeństw.

Zarządzanie wiekiem to nie kolejny modny projekt, ale niezbędne działania wynikające z faktu starzenia się 
społeczeństw – tak przynajmniej deklarują propagatorzy tego systemu zarządzania. Jest nowym podejściem 
do zarządzania pracownikami. Jest koniecznością, bowiem wspominane starzenie się społeczeństwa oraz bar-
dzo niska dzietność w wielu krajach, przekładają się na problemy rynku pracy. Szybkie starzenie się ludności 
Europy, a przy tym przechodzenie na emeryturę pokolenia wyżu demograficznego będzie wkrótce poważ-
nym problemem i zarzewiem konfliktów między starszymi i młodymi pracownikami. 

Zarządzanie wiekiem - seminarium
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Litery znajdujące się pod czerwonymi cyframi, od 7, dadzą hasło krzyżówki . 
Rozwiązania prosimy przesyłać do biura Komisji i odebrać nagrody!

1.Malutki ptaszek
4.”Bogini tysiąca prac”
7.Złota , szybka Irena
8.Często sadzony w ogrodach krzew
10.Służy do budowania plastrów w ulu
12.Miasto na Ukrainie
14.Ma symbol Ar
15.Angielski antropolog
16.Nie zdobi człowieka
17.Chciałaby do Raju
19.Marka sprzętu AGD
22.Forma sztuki wizualnej 
24.Rejestr
25.Najpowszechniejszy to ścienny
26.Drugie imię Maradony
27.Ptak z drozdowatych

1.Grał Piszczka
2.Międzynarodowy Instytut badań nad sztuką
3.Na lodzie, albo mody
4.Mazowiecki
5.Sprzedał swoje pierworództwo
6.Polski rzeźbiarz z Lubatowej 
9. Przedmiot w szkole
11.Słup zaostrzony
12. Pół człowiek, pół koń
13.Sławojka
16.Bywa bez dna
18.Uczeń Chrystusa
20.Pokrywa
21.Członek Narodowej Demokracji 
23.Dopływ Narwi
24.Borys- aktor      

Poziomo: Pionowo :


