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BIS. Jak zdrowie?
Rudolf Grec. Dziękuję, wszystko w po-
rządku.

BIS. Odwiedziłeś szpital.
Rudolf Grec. Tak. Zdecydowałem się na 
zabieg. Dziś to najszybsza i najskutecz-
niejsza metoda leczenia.

BIS. Najważniejsze, że wszystko zakoń-
czyło się dobrze.
Rudolf Grec. Chociaż gdybym zaufał 
Luxmedowi, to może nie byłoby tak do-
brze. Wyniki badań, jakie mi tam prze-
prowadzono, okazały się zgoła inne od 
tych, które wykonano w szpitalu. Albo 
aparatura kiepska, albo błąd odczytu. 
W każdym razie będę miał ograniczone 
zaufanie do wyników badań przeprowa-
dzonych w Luxmed.

BIS. Najważniejsze, że jesteś w dobrej 
kondycji.
Rudolf Grec. Tyle tylko, że muszę mieć 
na czas rekonwalescencji przerwę w mo-
ich ulubionych zajęciach sportowych.

BIS. Rozumiem, że masz stały kontakt 
z Komisją?
Rudolf Grec. Tak, mam stały kontakt, 
wiem co się dzieje w Związku w Komisji.

BIS. W poprzedniej rozmowie mówiłeś, 
że ankieta dotycząca spraw płacowych 

wprawdzie jest przygotowana, ale nie ma 
decyzji czy zostanie przeprowadzona.
Rudolf Grec. Oba związki, bo to wspólna 
ankieta, pomimo to, że nastąpił pewien 
postęp w rozmowach z zarządem firmy, 
zdecydowały, że ankietę należy przepro-
wadzić. Zresztą pracownicy oczekiwali 
tego.

BIS. Jak skomentujesz wyniki?
Rudolf Grec. Przypuszczałem, że wy-
niki nie będą powodem do dumy dla 
firmy, ale się nie spodziewałem, że 
będą tak jednoznaczne.

BIS. Co cię zaskoczyło?
Rudolf Grec. To, że ponad dziewięć-
dziesiąt procent osób, odpowiadają-
cych na pytania zawarte w ankiecie, 
nie jest zadowolonych z tegorocznych 
podwyżek płac i taka sama ilość dekla-
ruje chęć wzięcia udziału w ewentual-
nym proteście zorganizowanym przez 
związki zawodowe. Jak się te wyniki 
mają do opinii kierownictwa firmy - 
cytuję „my dobrze płacimy pracowni-
kom”? 

BIS. Czy to oznacza, że możliwa jest 
jakaś akcja protestacyjna?
Rudolf Grec. Na razie to niczego nie 
oznacza. Wiemy jednak, co sądzą pra-
cownicy o tegorocznych podwyżkach 
płac, jak je oceniają, jak oceniają firmę, 

bowiem wiele komentarzy w ankiecie 
dotyczyło spraw pozapłacowych. Ko-
misja rozważy możliwość i celowość 
przeprowadzenia kolejnej ankiety do-
tyczącej środowiska pracy. W wielu ko-
mentarzach przewijał się na przykład 
problem nie najlepszego zarządzania 
– słabego przygotowania liderów. Coś 
jest na rzeczy, bowiem z badań prze-
prowadzonych przez firmę wynikło, że 
bardzo mało pracowników ma zaufa-
nie do przełożonych. O zadowoleniu 
z pracy lub braku zadowolenia decy-
duje nie tylko wysokość zarobków, 
ale inne czynniki, przede wszystkim 
atmosfera w pracy. Na to nieustannie 
zwracamy uwagę, ale trudno to docie-
ra do świadomości kierownictwa

BIS. W ankiecie było pytanie dotyczą-
ce trzynastej pensji.
Rudolf Grec. Spotkaliśmy się z suge-
stią zarządu firmy, żeby trzynastą pen-
sję włączyć do wynagrodzenia mie-
sięcznego. Spytaliśmy pracowników, 
co o tym sądzą. Blisko 92% osób biorą-
cych udział w ankiecie odpowiedziało, 
że to nie jest dobry pomysł.

BIS. Czy mimo tak jednoznacznej opi-
nii pracowników firma może włączyć 
trzynastą pensję do wynagrodzenia 
miesięcznego?
Rudolf Grec. Nie, aby tak się stało 

Dziś rozmawiamy o wynikach ankiety przeprowadzonej przez organizacje związkowe.

Porozmawiajmy
z Przewodniczącym Komisji Rudolfem Grecem.

Szanowni Czytelnicy
Wydawało się, że w polityce będą nudy, odkąd Ryszard nowoczesny obraził się na założoną przez 

siebie(?) partię. Ja i tak go podziwiam, że tak długo wytrzymał w gronie rozjazgotanych kumoszek, 

posłankami zwanymi. Polityka jednak nudy nie znosi, więc lukę po Ryszardzie natychmiast wypeł-

nił niezawodny Lechu. Lechu, wraz z legendarnymi opozycjonistami Kiszczaka reaktywował Komi-

tet Obywatelski. Kumitet ma doprowadzić do zwycięskich wyborów – najpierw samorządowych, 

potem parlamentarnych i w końcu prezydenckich. Jeszcze nie wiadomo czy w tych ostatnich wy-

startuje Lechu, bo jak powiedział, jest już nieco sfatygowany. Kto by nie był sfatygowany na stare 

lata, jak się w młodości w totka wygrywał. W Kumitecie sami zacni ludzie, jak chociażby pan Daniel, 

co to lubi sobie pojeździć po spożyciu i Stefan co to na własną narzeczoną donosił i pan Michał, 

co to płakał w telewizorze, że donosił, bo go do tego zmusili i pan Włodzimierz pseudonim Carex 

i pan Józef, któremu nieobce są „wziątki”. Są i profesory i jest w końcu Róża. Ach, cóż za przednie 

towarzystwo! Komitet donosicielski!

W lipcu królowała piłka. Na piłce, 

jak wiadomo, w Polsce zna się każdy, 

nieomal jak na medycynie. Na 

medycynie od zawsze. Stańczyk – błazen 

królewski - udowodnił, że wszyscy 

w Polsce się znają na medycynie. 

Obwiązał sobie, jak napisał, gębę szmatą 

i każdy spotkany radził mu, jak się z tej 

przypadłości, bólu gęby, wyleczyć. Tak 

jest do dziś. Za czasów Stańczyka nie 

grali jeszcze w piłkę nożną. Ja też się 

znam na piłce nożnej i to jeszcze jak. 

Uważam się za experta. Dostrzegam 

to, czego zwyczajny kibic nie zauważa. 

A co? Uważam zresztą, że nie zawsze, 

a przynajmniej nie za wszelką cenę liczy 

się wynik, ale zawsze trza być w butach 

na weselu, bo jak cię widzą, tak cię piszą. 

Nasi mieli swoje atuty, których zazdrościli 

nam inni. Proszę bardzo, oto one: piękne 

fryzury – dominowały pompadour 

z przedziałkiem na bok, nowoczesny 

Cezar i militarne cięcie. Potrafią świetnie 

grać w filmach, znaczy się w reklamach. 

Podobno jeden z „naszych” za grę 

o dezodorantach ma być nominowany 

do Oskara. Gra do tyłu! W tym elemencie 

są niedościgłymi mistrzami. Do przodu 

każdy potrafi podawać, „nam” może 

jeszcze Japończycy trochę dorównują. 

Japońcy zresztą okazali się wredni, nie 

pozwolili, by Kuba wszedł na ostatnie 5 

minut gry. Może to jednak Kuby wina, bo 

jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. I w końcu 

to dostojne poruszanie się po boisku. Jak 

pany, z gracją. Zero padaczki, czy Neyma-

rowgo wicia się po murawie. Nic z tych 

rzeczy. Pełen szyk, wdzięk, elegancja. 

Dawniej rożnie z tym u „naszych” bywało. 

W latach siedemdziesiątych zdobywca 

Pucharu Polski – Stal Rzeszów – grała 

z walijską drużyną. Jeden z dziennikarzy 

napisał po meczu, że rzeszowscy piłkarze 

wyróżnili się „chłopskim smarkaniem na 

murawę”. Co tam maniery czy człapanie 

po boisku, już za cztery lata Polska 

będzie mistrzem świata! 

Jestem zdruzgotany. Znieczulica, zero 

empatii, bezduszność - brak słów. Żeby 

wyśmiewać się z chorego człowieka. 

Hańba! Cały świat widział cierpienia 

przewodniczącego Komisji Europejskiej 

pana Junckera. Choroba nie wybiera 

terminu, kiedy zaatakować, atakuje 

znienacka. Pana przewodniczącego rwa 

kulszowa dopadła w czasie wykony-

wania obowiązków na szczycie NATO. 

Wszystkim, którzy śmiali się z choroby 

przewodniczącego, powiem tak: niech 

pierwszy rzuci kamień ten, którego 

rwa nigdy nie sponiewierała! No i co? 

Niektórych, to i kilka razy w miesiącu 

sponiewiera.

W dzisiejszym BIS-ie ankietowo. 

Przeprowadzona w lipcu ankieta, to 

pierwsza, w której tak ochoczo i tak 

licznie wzięli udział pracownicy. Wyniki? 

Szkoda słów, zresztą wewnątrz biuletyny 

przedstawiamy, jak na poszczególne 

pytania odpowiadano. Gdyby powie-

dzieć, że poziom płac, zdaniem pracow-

ników nie jest satysfakcjonujący, to 

byłaby to wyjątkowa subtelność. Zresztą 

poczytajcie Państwo sami. 
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rządku.

BIS. Odwiedziłeś szpital.
Rudolf Grec. Tak. Zdecydowałem się na 
zabieg. Dziś to najszybsza i najskutecz-
niejsza metoda leczenia.

BIS. Najważniejsze, że wszystko zakoń-
czyło się dobrze.
Rudolf Grec. Chociaż gdybym zaufał 
Luxmedowi, to może nie byłoby tak do-
brze. Wyniki badań, jakie mi tam prze-
prowadzono, okazały się zgoła inne od 
tych, które wykonano w szpitalu. Albo 
aparatura kiepska, albo błąd odczytu. 
W każdym razie będę miał ograniczone 
zaufanie do wyników badań przeprowa-
dzonych w Luxmed.

BIS. Najważniejsze, że jesteś w dobrej 
kondycji.
Rudolf Grec. Tyle tylko, że muszę mieć 
na czas rekonwalescencji przerwę w mo-
ich ulubionych zajęciach sportowych.

BIS. Rozumiem, że masz stały kontakt 
z Komisją?
Rudolf Grec. Tak, mam stały kontakt, 
wiem co się dzieje w Związku w Komisji.

BIS. W poprzedniej rozmowie mówiłeś, 
że ankieta dotycząca spraw płacowych 

wprawdzie jest przygotowana, ale nie ma 
decyzji czy zostanie przeprowadzona.
Rudolf Grec. Oba związki, bo to wspólna 
ankieta, pomimo to, że nastąpił pewien 
postęp w rozmowach z zarządem firmy, 
zdecydowały, że ankietę należy przepro-
wadzić. Zresztą pracownicy oczekiwali 
tego.

BIS. Jak skomentujesz wyniki?
Rudolf Grec. Przypuszczałem, że wy-
niki nie będą powodem do dumy dla 
firmy, ale się nie spodziewałem, że 
będą tak jednoznaczne.

BIS. Co cię zaskoczyło?
Rudolf Grec. To, że ponad dziewięć-
dziesiąt procent osób, odpowiadają-
cych na pytania zawarte w ankiecie, 
nie jest zadowolonych z tegorocznych 
podwyżek płac i taka sama ilość dekla-
ruje chęć wzięcia udziału w ewentual-
nym proteście zorganizowanym przez 
związki zawodowe. Jak się te wyniki 
mają do opinii kierownictwa firmy - 
cytuję „my dobrze płacimy pracowni-
kom”? 

BIS. Czy to oznacza, że możliwa jest 
jakaś akcja protestacyjna?
Rudolf Grec. Na razie to niczego nie 
oznacza. Wiemy jednak, co sądzą pra-
cownicy o tegorocznych podwyżkach 
płac, jak je oceniają, jak oceniają firmę, 

bowiem wiele komentarzy w ankiecie 
dotyczyło spraw pozapłacowych. Ko-
misja rozważy możliwość i celowość 
przeprowadzenia kolejnej ankiety do-
tyczącej środowiska pracy. W wielu ko-
mentarzach przewijał się na przykład 
problem nie najlepszego zarządzania 
– słabego przygotowania liderów. Coś 
jest na rzeczy, bowiem z badań prze-
prowadzonych przez firmę wynikło, że 
bardzo mało pracowników ma zaufa-
nie do przełożonych. O zadowoleniu 
z pracy lub braku zadowolenia decy-
duje nie tylko wysokość zarobków, 
ale inne czynniki, przede wszystkim 
atmosfera w pracy. Na to nieustannie 
zwracamy uwagę, ale trudno to docie-
ra do świadomości kierownictwa

BIS. W ankiecie było pytanie dotyczą-
ce trzynastej pensji.
Rudolf Grec. Spotkaliśmy się z suge-
stią zarządu firmy, żeby trzynastą pen-
sję włączyć do wynagrodzenia mie-
sięcznego. Spytaliśmy pracowników, 
co o tym sądzą. Blisko 92% osób biorą-
cych udział w ankiecie odpowiedziało, 
że to nie jest dobry pomysł.
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bezwzględnie, potrzebna byłaby zgo-
da związków zawodowych – stron 
podpisanego tak zwanego pakietu 
socjalnego. Pakiet socjalny został za-
warty pomiędzy związkami zawodo-
wymi działającymi w Zakładach Prze-
mysłu Tytoniowego w Krakowie, bo 
taka była wówczas nazwa zakładów 
i Philip Morris w roku 1996, tuż przed 
prywatyzacją i jest, proszę to napisać 
pogrubioną czcionką, integralną czę-
ścią umowy prywatyzacyjnej. Zapisy 
tego pakietu mogą być zmienione 
tylko za pisemną zgodą wszystkich 
stron, czyli właśnie związków zawodo-
wych i zarządu firmy. Ten zapis w pa-
kiecie socjalnym brzmi: „Premia od zy-
sku zastąpiona zostanie tzw. trzynastą 
pensją”. Przed prywatyzacją w ZPT wy-
płacana była nagroda z zysku.

BIS. I została zastąpiona trzynastą pensją?
Rudol Grec. Tak, uzgodniliśmy wspól-
nie, to znaczy działające wówczas 
związki zawodowe z przedstawicie-
lami Philip Morris negocjującymi wa-

runki zakupu akcji Zakładów.

BIS. Czy pakiet socjalny nadal obo-
wiązuje?
Rudolf Grec. Obowiązuje beztermi-
nowo, jest integralną częścią Zakła-
dowego Układu Zbiorowego Pracy 
i umowy prywatyzacyjnej, której stro-
ną był też Skarb Państwa. Zresztą to 
nie pierwsza próba włączenia „trzy-
nastki” do płacy zasadniczej. Była też 
próba ze strony PM wycofania się 
z pakietu socjalnego. Opinie nieza-
leżnych, najwyższej rangi, kancela-
rii prawniczych były jednoznaczne: 
tylko zgodna wola wszystkich stron 
umożliwia rezygnację z pakietu so-
cjalnego.

BIS. Wydaje się, że pracownicy, zwłasz-
cza młodsi, niewiele wiedzą o pakiecie 
socjalnym. Czy nie uważasz, że jest 
potrzeba przybliżenia go nim?
Rudolf Grec. Dobry pomysł. Może 
w następnym wywiadzie porozma-
wiamy o pakiecie socjalnym?

BIS. Chętnie, ale jeszcze raz wróćmy 
do pytania: wyniki ankiety są, jakie są 
i co teraz?
Rudolf Grec. Tak jak wielokrotnie 
mówiłem, nie ma takiej sytuacji, że 
przestaniemy ze sobą rozmawiać, to 
znaczy związki zawodowe i zarząd. 
Zresztą jak wiem, niedawno odbyło 
się spotkanie, podczas którego firma 
zaproponowała kilka istotnych zmian 
ułatwiających „życie” pracownikom. 
Istotnych, ale nie najważniejszych 
z punktu widzenia pracowników. Dla 
przykładu, nie możemy się zgodzić 
z sytuacją permanentnego braku od-
powiedniej ilości obsad i rezerw na 
wypadek urlopu czy choroby pracow-
ników, a w niektórych działach jest to 
nagminne. Temat płac też nie jest za-
mknięty. Myślę jednak, że nie dojdzie 
do sytuacji, że związki zmuszone będą 
podjąć zdecydowaną akcję protesta-
cyjną.

BIS. Dziękuję za rozmowę. 
(red)

Nie jest łatwo zdobyć taki certy-

fikat. Można powiedzieć, trudno 

jest, bo przyznaje go niezależna 

firma, w dodatku non-profit. Należy 

jednak próbować, bo Smoka pokonać 

trudno, ale starać się trzeba. Żeby 

Equal-Salary otrzymać, trzeba 

udowodnić przed niezależną organi-

zacją non-profit, że „nasze polityki 

i procesy HR promują zrównoważone, 

równe wynagrodzenie (np. zasady 

rekrutacji, szkoleń i rozwoju, zarzą-

dzania efektywnością i oceną pracow-

ników)”. Z tym sobie poradzimy, 

bo powszechnie jest wiadomo, że 

u nas zasady rekrutacji to profesjo-

nalny wybór najlepszych, a oceny 

sprawiedliwe, o czym się przekonało 

wielu. Jednym słowem ludzka firma. 

A propos ludzkiej firmy, kilka lat 

temu redakcja BIS zaproponowała 

ustanowienie i przyznanie tytułu 

„Ludzki menadżer”. Inspiracją było 

zachowanie pewnego menadżera, 

co to wymyślił, żeby pracownik, który 

popełni w pracy błąd, za karę będzie 

nosił żółtą kamizelkę, a recydy-

wista czerwoną. Człowieczeństwo 

menadżera polegało na tym, że on 

nie proponował zamknięcia w dyby 

delikwenta czy wybatożenia go, on 

zaproponował wielce humanitarny 

sposób karania. Niestety nasz pomysł 

nie zyskał poparcia, a ówczesny 

dyrektor operacyjna nazwał tego 

pana idiotą. Z dyrektorem nie zamie-

rzaliśmy polemizować, więc pomysł 

upadł. Certyfikat jest raczej pewny 

i PMI będzie pierwszą na świecie 

firmą, która go otrzyma, chociaż 

pojawia się też niepokój. Być może 

pracownicy zostaną poproszenie 

o wyrażenie swojej opinii „w temacie”., 

a pracownicy uważają, że płace może 

i są równe, tyle że kiepskie. Zapewne 

za taką ocenę firma się nie obrazi, bo 

gdzie, jak gdzie, ale w PMP różne idee 

i punkty widzenia są szanowane.

Jak odnajdą się w nowej rzeczywistości? Każdy na swój sposób 

musi się przyzwyczaję do „stałego urlopu”? W lipcu Komisja 

żegnała czwórkę pracowników, członków „Solidarności”, którzy 

właśnie w ten sposób rozstali się z firmą. Pani Aleksandra Błasińska 

przepracowała 40 lat, a panowie Jerzy Biros i Mieczysław Obrzut 

po 43 lata. Nieco mniej lat w firmie przepracował Tadeusz Zabiegaj. 

Wszystkim, już emerytom, życzymy wszelkiej pomyślności, odnale-

zienia się w nowej roli, zdrowia i radości z wolnego czasu.

Jak zwykle przy takich okazjach, w biurze Komisji odbyło się 

skromne pożegnanie. Były kwiaty, drobne prezenty, wspomienia 

przy kawie.
Pani Ola żegnana przez kolegów z Secendary. Z lewej Zygmunt Goryl, po prawej 

Edward Prusak.
Jerzy Biros (z lewej) i wiceprzewodniczący Komisji 

Jacek Łabędzki.
Mieczysław Obrzut (z kwiatami) i wiceprzewodniczący Komisji Roman 

Samalec. Niestety w pożegnaniu nie mógł wziąć udziału Tadeusz Zabiegaj.

Nowy tytuł

Pożegnania

Szykuje się nam kolejny tytuł, nam, czyli firmie. Tym razem chodzi o uzyskanie zaszczytnego glo-
balnego certyfikatu Równych Płac (Equal Salary Certification). Jeśli go uzyskamy, to będzie ozna-
czać, że Philip Morris wynagradza kobiety i mężczyzn jednakowo, a my, pracownicy możemy być 
pewni, że nasz wkład i wysiłki są cenione w równy sposób - według zasług, niezależnie od płci. 

Przejście na emeryturę, to dla jednych długo oczekiwana chwila, dla innych powód do niepokoju, 
do stresu. Jedni się cieszą, że będą mogli poświęcić więcej czasu na swoje zainteresowania, inni, że 
poświęcą więcej czasu wnukom. Wielu jednak będzie po prostu tęsknić za pracą, firmą, za kolega-
mi, za codziennymi problemami w pracy. 
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Pytania dotyczące wysokości wynagrodzeń:

1. „Moje wynagrodzenie motywuje mnie do lepszej pracy”.

2. „Wysokość tegorocznej podwyżki jest satysfakcjonująca”.

3. „Wysokość tegorocznej podwyżki właściwie odzwierciedla zwiększenie zakresu moich obowiązków”. 

4.  „Wysokość tegorocznej podwyżki odzwierciedla wkład pracowników w osiągane przez firmę wyniki”.

5.  „Czy jesteś za wpłaceniem 13 pensji do wypłat miesięcznych”.

Pytania dotyczące dalszych działań:

1.  Czy popierasz podjęcie sporu zbiorowego na podstawie ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych?

2.  Czy jesteś gotowa/gotowy wziąć udział w zorganizowanym przez związki zawodowym proteście/wiecu w celu zamanife-

stowania niezadowolenia z pogarszających się warunków płacowych oraz atmosfery pracy, a także braku partnerskiego 

dialogu społecznego? 

Oto wyniki ankiety. 

Na pierwsze pytanie: „Moje wynagrodzenie motywuje mnie do lepszej pracy” – odpowiedziało 678 pracowników, z czego:

58  odpowiedziało „Tak”

43   „Nie mam zdania”

577  „Nie”

Graficznie tak się przedstawiają odpowiedzi (procentowe i liczbowe). 

Pytanie drugie brzmiało: „Wysokość tegorocznej podwyżki jest satysfakcjonująca” - odpowiedziało 676 pracowników. 
13  osób odpowiedziało „Tak”
28  „Nie mam zdania”
635  „Nie”

Pytanie trzecie: „Wysokość tegorocznej podwyżki właściwie odzwierciedla zwiększenie zakresu moich obowiązków” – 
na to pytanie odpowiedziało 679 pracowników.
28 odpowiedziało „Tak”
42  „Nie mam zdania”
609  „Nie”

Ankieta
Długo się zastanawiały związki zawodowe, czy przeprowadzić wśród pracowników ankietę, by 
poznać ich opinię odnośnie do tegorocznych podwyżek płac, co do ich wysokości i funkcji moty-
wacyjnej. Nawet wówczas, gdy ankiety były przygotowane, a nawet wdrukowane. W końcu obie 
organizacje związkowe zdecydowały, żeby mimo pozytywnych gestów ze strony zarządu firmy, 
ankietę przeprowadzić.

Przygotowano i rozprowadzono 850 ankiet. Były one anonimowe – nie zawierały tzw. metryczki 
i przekazywane w kopertach. Zwrócono 684 ankiet – 80,47% wydanych. Ważnych oddano 681. 
W trzech przypadkach nie zaznaczono żadnej odpowiedzi.

Ankieta zawierała siedem pytań. Cztery pytania dotyczyły wynagrodzeń, dwa ewentualnych dal-

szych działań, jakie powinny podjąć związki zawodowe.

Jedno pytanie (dotyczyło 13 - tej pensji), nie było związane stricte z tegorocznymi podwyżkami płac.

Na każde pytanie można było odpowiedzieć: „TAK” – „NIE MAM ZDANIA” lub „NIE” 

W ankiecie przewidziane było miejsce na komentarz.
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 I teraz dwa ostatnie pytania dotyczące poparcia dla ewentualnych działań związków zawodowych. Pierwsze z nich to pytania: 
„Czy popierasz podjęcie sporu zbiorowego na podstawie ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych?”. Odpowiedzi 
udzieliło 676 pracowników.
544  odpowiedziało „Tak”
98  „Nie mam zdania”
34”  Nie”

Na ostatnie pytanie odpowiedziało 679 pracowników. To pytanie to: Czy jesteś gotowa/gotowy wziąć udział w zorgani-
zowanym przez związki zawodowym proteście/wiecu w celu zamanifestowania niezadowolenia z pogarszających się 
warunków płacowych oraz atmosfery pracy a także braku partnerskiego dialogu społecznego?”
„Tak” zadeklarowało 550 osób.
„Nie mam zdania” 90 osób
„Nie” 39 osób.

I to na tyle, jeśli chodzi o wyniki ankiety. Odniesiemy się do nich w następnym numerze biuletynu. Teraz jeszcze trochę  
o komentarzach w ankietach. Nie było ich dużo, bo zaledwie 81 i nie wszystkie odnosiły się do płac.  
W większości dotyczyły zlej atmosfery w pracy, nierównego traktowania pracowników, przeciążenia pracą czy też, jak to ujęło 
w kilu komentarzach, bałaganu organizacyjnego.
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23  „Nie mam zdania”.
620  „Nie”
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Z tego też względu Komisja poprosiła 

Europejską Radę Zakładową Philip 

Morris o zainteresowanie się problemem 

i o ewentualne wsparcie. Efektem tego 

była w dniu 7 maja wizyta przewodni-

czącej Rady - Eleny Colmenero oraz jej 

zastępcy Haralda Wiedenhofera. Wizyta 

w Krakowie była okazją, do przekazania 

ścisłemu prezydium Rady stanowiska 

związków zawodowych odnośnie do 

zaistniałego konfliktu.

Europejska Rada Zakładowa 

wprawdzie nie ma mocy sprawczej, 

nie może wydać werdyktu, ale może 

i to uczyniła, wysłuchać skonflik-

towane strony i zobowiązać do szukania 

rozwiązań, które pozwoliłyby rozwiązać 

problem. Rozmowy z przewodniczącymi 

ERZ toczyły się w dobrej atmosferze 

i dotyczyły także spraw wykraczających 

poza płacowe, a tych nazbierało się sporo. 

Efektem, tych swego rodzaju mediacji 

ze strony ERZ, była deklaracja stron 

o woli rozwiązania wszystkich spornych 

kwestii w toku dalszych rozmów na 

szczeblu lokalnym. Budująco zabrzmiały 

słowa dyrektora Nuno Sousy: „żądań 

związków nie należy odbierać tylko jak 

chęci uzyskania kolejnych benefitów dla 

pracowników, ponieważ rozwiązanie 

tych problemów i dojście do porozu-

mienia w efekcie przyniesie korzyści 

całej firmie”. Pomimo to, obie organi-

zacje związkowe zdecydowały się na 

przeprowadzenie ankiety, która pozwo-

liłaby poznać opinię załogi na temat 

tegorocznych wynagrodzeń. Jaki wpływ 

miały na zadowolenie i motywowanie 

pracowników PMPL i czy poprą związki 

w proteście, jaki ewentualnie zapro-

ponują.

W lipcu rozpoczęły się oczekiwane 

spotkania, podczas których omawiano 

problemy, z którymi się borykają 

pracownicy. Przede wszystkim zdefi-

niowanych zostało 25 tematów, które 

stanowić będą obszar obecnych 

i przyszłych dyskusji. Są to sprawy 

dotyczące wynagrodzeń i benefitów, 

funkcjonowania przychodni Luxmed, 

stołówki, programu „Zarządzania 

wiekiem”, BHP, związane ze stresem 

i organizacją pracy.

Podczas kilku pierwszych wielogo-

dzinnych spotkań, ustalone zostało, które 

tematy są najbardziej istotne i powinny być 

rozwiązane w pierwszej kolejności, a które 

można omawiać w dalszej kolejności. 

Podczas rozmów, Komisja przedstawiła 

oczekiwania załogi, co do poszczególnych 

spraw. Ustalono hierarchię ich ważności, 

to znaczy ustalono które problemy 

powinno się eliminować w pierwszej 

kolejności, a które mogą być rozwią-

zywane później. Zarząd zadeklarował się 

do przygotowania propozycji rozwiązań 

w każdym z zagadnień. Czy będą one 

satysfakcjonujące? Zobaczymy. Jest 

nadzieja, że tym razem nie skończy się 

na deklaracjach. Tym bardziej, że już po 

słowach nastąpiły czyny. W przychodni 

zakładowej zainstalowano dodatkowy 

fotel dentystyczny i zatrudniony został 

dodatkowo stomatolog, a także rehabi-

litant i dietetyk. To już nastąpiło, ci specja-

liści już pracują w przychodni.  Chyba 

dobra wiadomość to też taka, że trzynasta 

pensja zostaje bez zmian. Wkrótce dalsze 

rozmowy i wierzymy, dalsze pozytywne 

zmiany. Nie będą to łatwe rozmowy 

(jak zwykle), ale miejmy nadzieję, że 

przyniosą oczekiwane efekty i radykalne 

rozwiązania nie będą konieczne. 

(Komisja)

Właśnie dwa zakłady tytoniowe 

wprowadzają taki system czasu pracy – 

uszczęśliwiając maszyny, ale że oba od 

zawsze uzyskują zaszczytny tytuł Top 

Employer, nie zapominają o pracow-

nikach ich obsługujących. Tak, tacy 

ludzcy, godni dożywotniego topa. 

Uszczęśliwiają też pracowników. W jaki 

sposób? Otóż pozwalają wybrać jeden 

z dwóch przedstawionych wariantów 

pracy 12-godzinnej! Niczego nie 

narzucają. O nie. Pracownicy sami 

wybierają.

Teraz już bardzo poważnie. Coraz 

częściej i coraz więcej firm wprowadza 

12-godzinny system pracy. Praktycznie 

od pracodawcy zależy, czy będzie 

stosowany, bowiem kodeks pracy nie 

precyzuje, kiedy jest dopuszczalny, co 

oznacza, że pozwala na daleko idącą 

dowolność. Wprawdzie prawo pracy 

nakazuje przeprowadzenie konsul-

tacji ze związkami zawodowymi 

w tej sprawie, jednak, gdy nie uda się 

wypracować wspólnego stanowiska 

w określonym terminie, to przepisy 

o zastosowaniu nowego systemu czasu 

pracy, wchodzą w życie po upływie 14 

dni od ich ogłoszenia.

Przy wprowadzaniu 12-godzinnego 

systemu czasu pracy, pracodawcy 

często manipulują pracownikami, 

przedstawiając im korzyści płynące 

z takiego systemu. Te korzyści to 

mniejsza ilość dni spędzonych w firmie, 

więcej czasu wolnego dla siebie, 

możliwość załatwienia wielu spraw bez 

konieczności zwalniania się z pracy, czy 

mniej problemów z dojazdem do pracy. 

Żeby mogli się przekonać, że tak jest, 

wprowadza się pilotażowo, zwykle na 

trzy miesiące system. Trzeba przyznać, 

że dla młodych ludzi taki system jest 

kuszący.

Prawda jest jednak inna. Od dawna 

lekarze medycyny pracy przestrzegają, 

że praca zmianowa powoduje poważne 

problemy zdrowotne. Szczególnie praca 

zmianowa w wydłużonym czasie pracy, 

właśnie 12-godzinnym jest przyczyną 

m.in. uszkodzenia pamięci i zdolności 

umysłowych ludzi. Pracując w wydłu-

żonym czasie pracy, przez pierwsze 

miesiące zwykle nie odczuwamy 

z tego powodu dyskomfortu, jednak 

przychodzi taki czas, że nasz organizm 

po prostu się buntuje. Pracując tak 

przez wiele lat, możemy być pewni, że 

będziemy coraz częściej odwiedzać 

gabinety lekarskie: okulistyczne, bo 

praca zmianowa odbywa się przy 

sztucznym świetle, gastrologiczne, 

bo jest to związane ze zmiennymi 

porami spożywania posiłków, kardiolo-

giczne, bo według badań naukowych 

pracujących na zmiany w znacznym 

stopniu dotykają problemy związane 

z ciśnieniem krwi. Można jeszcze dość 

długo wyliczać „dobrodziejstwa” pracy 

zmianowej, szczególnie 12-godzinnej.

Młodzi pracownicy muszą pamiętać, 

że kiedyś będą starszymi pracow-

nikami i wypada im życzyć, aby będąc 

na emeryturze, odwiedzali inne zakątki, 

aniżeli gabinety lekarskie. Zresztą 

pracownicy z zakładów, w których od 

kilku lat obowiązuje 12 - godzinny 

system uszczęśliwiający maszyny 

potwierdzają, że nie konieczne uszczę-

śliwił ich. Ba, sprawił, że praca staje się 

koszmarem! Potwierdzają też, że przed-

stawiany kiedyś do ich wyboru wariant 

12-godzinnego systemu pracy to był to 

wybór między dżumą a cholerą!

Trudne tematy
Brak porozumienia płacowego w tym roku, nie oznacza, że Komisja „odpuściła” sprawę. Komisja przy-

jęła wprawdzie do wiadomości wysokość podwyżki, bo firma miała prawo uczynić, tak jak uczyniła. 

Miała prawo, bo tak przewidują stosowne przepisy. Przypomnimy, że od 1 stycznia 2010 r. uchylono 

ustawę o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsię-

biorców. Od ośmiu lat zatem firma może, ale nie musi prowadzić rokowań ze związkami zawodowy-

mi dotyczących podwyżek płac. Pisaliśmy też o tym, że mimo takich, a nie innych przepisów, związek 

zawodowy, ma prawo zainicjować nieomal w każdym czasie rozmowy o podwyżkach. W przypadku 

tegorocznego sporu Związek kwestionował również formę prowadzenia rozmów. Sytuacja, jaka po-

wstała (brak porozumienia płacowego) nie jest, zdaniem Komisji, wynikiem złej woli kierownictwa, 

jest raczej efektem braku możliwości podejmowania autonomicznych decyzji.   

Okazuje się, że uszczęśliwianie maszyn staje się coraz powszechniejsze, ba modne. Nie od dziś 

wiadomo, że maszyny nie lubią, gdy się im przerywa pracę. Chciałyby pracować bez przerwy, bez 

ustanku, bez zatrzymania, w koło Macieju. To je rajcuje, to je kręci! No tak, ale szychta trwa 8 godzin. 

Dlatego z empatii dla maszyn, szefowie firm wprowadzają równoważny, 12-godzinny czas pracy. 

Wprawdzie w przepisach stoi, że równoważny czas pracy wprowadza się wtedy, gdy jest to uza-

sadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, ale zawsze można przepisy naciągnąć i dodać – oraz 

szczęściem maszyn. Wątpię, aby przy takim uzasadnieniu Państwowa Inspekcja Pracy miała jakieś 

zastrzeżenia, bo w PIP-ie pracują inspektorzy, którzy rozumieją, czym jest brak szczęścia maszyn 

i urządzeń.

Prosty wybór 
– pomiędzy dżumą a cholerą!
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Brak porozumienia płacowego w tym roku, nie oznacza, że Komisja „odpuściła” sprawę. Komisja przy-

jęła wprawdzie do wiadomości wysokość podwyżki, bo firma miała prawo uczynić, tak jak uczyniła. 

Miała prawo, bo tak przewidują stosowne przepisy. Przypomnimy, że od 1 stycznia 2010 r. uchylono 

ustawę o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsię-

biorców. Od ośmiu lat zatem firma może, ale nie musi prowadzić rokowań ze związkami zawodowy-

mi dotyczących podwyżek płac. Pisaliśmy też o tym, że mimo takich, a nie innych przepisów, związek 

zawodowy, ma prawo zainicjować nieomal w każdym czasie rozmowy o podwyżkach. W przypadku 

tegorocznego sporu Związek kwestionował również formę prowadzenia rozmów. Sytuacja, jaka po-

wstała (brak porozumienia płacowego) nie jest, zdaniem Komisji, wynikiem złej woli kierownictwa, 

jest raczej efektem braku możliwości podejmowania autonomicznych decyzji.   

Okazuje się, że uszczęśliwianie maszyn staje się coraz powszechniejsze, ba modne. Nie od dziś 

wiadomo, że maszyny nie lubią, gdy się im przerywa pracę. Chciałyby pracować bez przerwy, bez 

ustanku, bez zatrzymania, w koło Macieju. To je rajcuje, to je kręci! No tak, ale szychta trwa 8 godzin. 

Dlatego z empatii dla maszyn, szefowie firm wprowadzają równoważny, 12-godzinny czas pracy. 

Wprawdzie w przepisach stoi, że równoważny czas pracy wprowadza się wtedy, gdy jest to uza-

sadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, ale zawsze można przepisy naciągnąć i dodać – oraz 

szczęściem maszyn. Wątpię, aby przy takim uzasadnieniu Państwowa Inspekcja Pracy miała jakieś 

zastrzeżenia, bo w PIP-ie pracują inspektorzy, którzy rozumieją, czym jest brak szczęścia maszyn 

i urządzeń.

Prosty wybór 
– pomiędzy dżumą a cholerą!
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Litery znajdujące się pod czerwonymi cyframi, od 1 do 10, dadzą hasło krzyżówki (tytuł starego filmu). 
Rozwiązania prosimy przesyłać do biura Komisji i odebrać nagrody! 

1.  Śledź marynowany
4. Plynie w Wenezueli 
7. Dziecię usypia
8. Słynny łotewski hokeista
10. Szczególny kabel do ładowarki
12.  Z wypalonej gliny albo porcelany, ale jakie tony wydaje!
14.  Potoczna nazwa rozpuszczalnika
15. Sto metrów
16. Gmina norweska
17. Kerozyna
19. Ryś stepowy
22. Sportowe ubranie
24. Misato w stanie Wisconsin
25. Taniec ludowy
26. Pasta – po włosku
27. Objaw czegoś

1.  Alea iacta est – powiedział Cezar przekraczając tę rzekę
2. Imię Tysona - boksera
3. Po pogrzebie
4. Poszły w las
5.  Chomsky- amerykański językoznawca.
6. Sala koncertowa w Paryżu
9.  Imię – przynosząca szczęście 
11. Napis nagrobny
12. Rezystor
13. Klub londyński
16. Fobia, obsesja
18. Wyraz przeciwstawny
20. Bywa i ludojad
21. Policjant turecki
23. Warszawski klub sportowy
24. Nad kuchenką      

Poziomo: Pionowo :


