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Dzień 11 listopada 1918 roku – jedna 
z najważniejszych dat w historii Polski. 
123 lat niewoli. Polska przestała istnieć na 
mapie, ale żyła w sercach i myślach Polaków. 
123 lat walki o polskość, o niepodległość. 
To co pozwoliło przetrwać, to świadomość 
naszych przodków, że jeśli przetrwa Polska 
w umysłach, w sercach, jeśli nie damy 
pogrześć mowy, przetrwa polska kultura, 
polskie tradycje i obyczaje, wiara – przetrwa 

i powróci Polska.  Polacy organizowali 
zbrojne powstania, walczyli na obczyźnie, 
wszędzie tam, gdzie można było zadać ciosy 
zaborcom. Wierzyli, że:

Jeszcze Polska nie umarła,
kiedy my żyjemy.

Co nam obca moc wydarła,
szablą odbijemy.

  11 listopada 1918 roku nadszedł ten 
upragniony przez miliony Polaków Dzień. 

Dzień odzyskania Niepodległości. Dziś 
w setną rocznicę tego wydarzenia, trzeba się 
cieszyć, ale  ku przestrodze trzeba również 
pamiętać słowa Naczelnego Wodza Józefa 
Piłsudskiego: Naród, który traci pamięć 
przestaje być Narodem – staje się jedynie 
zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane 
terytorium. I jeszcze: Naród, który nie szanuje 
swojej przeszłości, nie zasługuje na szacunek 
teraźniejszości.

NIEPODLEGŁA MA 100 LAT
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BIS. Podczas poprzedniej rozmowy 
umówiliśmy się, że porozmawiamy 
o „Pakiecie Socjalnym”, uznaliśmy jednak, że 
o tym napiszemy osobno, a dziś, jak zwykle 
skupimy się na sprawach bieżących. Czy 
temat płac, to na razie temat „zamrożony”?

Rudolf Grec. Oczywiście nie. W poprzedniej 
rozmowie powiedziałem, że nadal będziemy 
rozmawiać z zarządem o podwyżkach 
płac. Nie jest tak, że w marcu możemy 
o nich rozmawiać, a w październiku już nie. 
Powiedziałem tylko, że wierzę w możliwość 
porozumienia się, bez potrzeby sięgania po 
drastyczne środki. 

BIS. Na czym zależy Komisji i dlaczego 
doszło do sytuacji konfliktowej?

Rudolf Grec. Chodzi o bardziej przejrzyste 
zasady podwyżek, zrozumienie dla polityki 
płacowej i przekonanie, że nasze wynagro-
dzenia są godziwe. System wynagrodzeń 
został w przeszłości oparty na metodologii 
HEY i ona obowiązuje do dzisiaj. Uważam 
jednak, że system został zaniedbany i zdefor-
mowany. Uczyniono to bez konsultacji 
ze związkami. Opisy stanowisk nie są 
uzupełniane i odpowiednio wyceniane 
przez specjalistów. To powinno się ponadto 
odbywać w procesie konsultacji i dialogu tak 
jak zostało rozpoczynane – to są zbiorowe 
interesy pracowników i rola ich przedsta-
wicieli powinna być uwzględniona.  

BIS. Czy i jak zamierza komisja to zmienić? 

Rudolf Grec. Uważam, że należy wspólnie 
zrobić listę kryteriów, które wpływają 
na wysokość płac, tak aby ułożyć naszą 
współpracę na kolejne lata, unikając 
corocznych konfrontacji. Chodzi o to, 
abyśmy wiedzieli, jaka jest relacja pomiędzy 
sytuacją firmy a płacami.

BIS. Więc jak jest teraz?

Rudolf Grec. Podczas negocjacji płacowych 
każda ze stron koncentruje się na swoich 
argumentach i każda ma swoje racje. Dobra 
komunikacja to wspólne ustalenie podstaw 
dyskusji oraz danych, na których będziemy 
się opierać. 

BIS. Z ankiety przeprowadzonej przez 
związki, wynika, że czasy, gdy w PM były 
godziwe zarobki, minęły.

Rudolf Grec. Jesteśmy największą firmą 
tytoniową na świecie, uważam więc, że 
powinniśmy się ponownie zastanowić, jakie 
powinny być u nas zarobki w porównaniu 
do dużych firm zagranicznych. Z różnych 
raportów wynika, że płacą one lepiej niż 
75% mediany rynkowej. Pytamy więc, jak 
firma zamierza dzielić się zyskiem z pracow-
nikami. Jak pod względem podstawowych 
wskaźników ekonomicznych (zysk na 
pracownika, przychody) wglądamy na tle 
innych zakładów. Jakie są szczegółowe 
kryteria doboru grupy porównawczej. 
Uważam również, że rozmowy o płacy 
nie mogą, a przynajmniej nie powinny się 
ograniczać tylko do wysokości podwyżki.

BIS. Jak to rozumieć?

Rudolf Grec. Z każdej ankiety przeprowa-
dzonej w firmie, a było ich wiele, nie tylko 
przez nasz Związek wynika, że pracownicy 
określają swoje emocje odnośnie do pracy, 
jako negatywne. Chodzi o nadmiar pracy, 
dodatkowe obowiązki, stres z tym związany, 
brak zrozumienia (co nie jest ich winą) dla 
wprowadzanych projektów czy wątpliwości 
co do kompetencji przełożonych. Po raz 
kolejny przypomnę niekwestionowaną 
prawdę, że niekorzystna atmosfera w pracy 
przekłada się na wyniki ekonomiczne 

firmy. Dlatego dla nas to tak samo ważne 
rozmowy, jak i o płacy. Ustaliliśmy z kierow-
nictwem zasady współpracy, przekazując 
jednocześnie listę naszych postulatów 
i problemów do rozwiązania. Tak naprawdę 
nic się szczególnego w tym zakresie 
nie dzieje, nie dostrzegam progresu. Ta 
ignorancja jest dla pracowników poniżająca 
i zmusza nas do radykalniejszych działań. 
Proszę pamiętać, że była tutaj w tej sprawie 
delegacja z ERZ PMI i na wiosnę będziemy 
musieli złożyć raport, co udało się osiągnąć. 
Od niedawna kierownictwo działu HR objęła 
nowa osoba i liczymy, że sprawy posuną się 
jednak do przodu 

BIS. Do tego doszły rozmowy o Pracow-
niczym Programie Emerytalnym. 

Rudolf Grec. Nowa ustawa powołuje tzw. 
Pracownicze Programy Kapitałowe, należało 
więc sprawdzić co jest dla pracowników 
korzystniejsze – PPK czy PPE. Analizy 
przeprowadzone przez kierownictwo 
firmy wskazują, że pozostajemy przy PPE. 
Niezależnie od tego związek zaangażował 
eksperta, aby zbadał czy obowiązująca 
obecnie umowa z Generali jest optymalna. 
Wyniki tej analizy przekazane zostały 
kierownictwu firmy. Przeprowadzony 
zostanie przegląd, aby sprawdzić, czy 
warunki świadczenia usługi pozostają nadal 
wystarczająco korzystne w odniesieniu do 
bieżącej oferty rynkowej. Istnieje możliwość 
ustalenia nowych, korzystniejszych dla 
pracowników warunków, oczywiście 
w drodze negocjacji pomiędzy stronami 
Zakładowej Umowy Emerytalnej. 

BIS. Teraz trochę z innej „beczki”. Coraz częściej 
słyszy się przypadkach pogarszania zdrowia 
pracowników i w związku z tym z uzyskaniem 
zdolności do pracy. Czy i jak Komisja pomaga 
w takich sytuacjach pracownikom? 

Dziś, jak zwykle o bieżących sprawach rozmawiamy z Przewodniczącym Komisji Rudolfem 
Grecem.

Porozmawiajmy
z Przewodniczącym Komisji Rudolfem Grecem o bieżących sprawach

Ktoś może powiedzieć, że odpowiedzi na 
pytania zawarte w niej były do przewidzenia. 
Trudno się z tym zgodzić. W kilku poprzednich 
ankietach przeprowadzonych przez Komisję, 
na pytania dotyczące płac pracownicy nie 
odpowiadali aż tak negatywnie, jak obecnie. 
Aż tak, co nie oznacza, że byli zadowoleni. 
Z badań przeprowadzonych 10 lat temu 
wynikało, że 36% pracowników biorących 
udział w ankiecie, uznało brak powiązań 
pomiędzy jakością świadczonej pracy 
i jej wynikami a poziomem wynagrodzeń. 
Brak takich powiązań powoduje, że płaca 
przestaje motywować, ba staje się demoty-
watorem. W lipcowej ankiecie 85% respon-
dentów odpowiedziało, że wynagrodzenie 
nie motywuje ich do lepszej pracy. Dla 
zarządu firmy, to nie tylko przykra infor-
macja, ale przede wszystkim podwód do 
przemyśleń. Przykra informacja, bowiem 
zarząd doskonale wie, że pracownik, aby być 
zmotywowanym do pracy, musi mieć nie 
tylko przyzwoite wynagrodzenie. Wszelkie 
badania, prowadzone na przykład przez 
Instytut Gallupa, czy wieloletnie badania 
prowadzone przez Fredericka Herzberga – 
psychologa zajmującego się teorią motywacji 
– wynika, że wysokość wynagrodzenia dla 
pracowników jest ważna, ale nie najważ-
niejsza. Nie zamierzam rozwijać tematu, tylko 
powiem, że atmosfera w pracy jest bardzo, 
bardzo ważna, a jaka ona jest, w zdecydo-
wanej mierze zależy od zarządzania, czyli od 
zarządu firmy. Od zarządu zależy, czy z chęcią 
przychodzimy do pracy i identyfikujemy się 
z firmą, czy „odwalamy pańszczyznę”.

Tegoroczne rozmowy dotyczące 
podwyżek płac miały pejoratywny wydźwięk, 
tak orzekli uczestniczący w nich po stronie 
związkowej. Po raz pierwszy bowiem dialog 
i negocjacje zastąpione zostały rozmową 
o płacach, a chyba bardziej adekwatne jest 
określenie informacją przekazaną przez 
zarząd. No cóż, można się chwalić na zewnątrz 
kolejnymi Topami i Certyfikatami, a wewnątrz 

lipa. W każdym razie związki zawodowe mają 
w rękach niezwykle istotny atut, mianowicie 
ogromne poparcie pracowników w sporze 
o płace i chyba nie tylko o płace. Co z tym 
zrobią? Pożyjemy zobaczymy. Zobaczymy 
również, jakie zamiary ma firma, proponując 
ni z tego ni z owego zmianę do Zakładowego 
Układu Zbiorowego Pracy. Proponuje nowy 
zapis nie wyjaśniając czemu ma służyć.  
Można się domyślać, że chodzi o wprowa-
dzenie dwunastogodzinnego czasu pracy, 
albo o inny sposób, korzystny dla firmy, 
rekompensowania godzin nadliczbowych. 
Ten tajemniczy zapis, ma być oznaką nowej 
formy prowadzenia dialogu w firmie, dialogu 
opartego na uczciwości i, jak to ujmują 
politycy, na transparentności. Szczerze 
powiedziawszy w ten 12 godzinny czas pracy 
nie bardzo wierzę. Kłóciłoby się to z deklara-
cjami firmy. Przecież nie tak dawno wprowa-
dziła projekt; „Zarządzanie wiekiem, którego 
jedno z haseł brzmi: zdrowy pracownik od 
poczęcia, sorry, od rozpoczęcia pracy aż do 
emerytury.

Dobrze, tyle o firmie, czas na politykę. 
Jesteśmy po wyborach, na razie tych drugiej 
kategorii. „Szarańcza” wygrała, chociaż, co 
było do przewidzenie, poległa w dużych 
miastach. A propos szarańczy, Schetyna 
Grzegorz powiedział, że trzeba strząsnąć ze 
zdrowego drzewa naszego państwa PiS-owską 
szarańczę. Czyli do 25 października 2015 roku 
nasze państwo było zdrowe, jak rydz, ryba 
albo jak koń. Zdrowe pomimo to, że „państwo 
polskie istnieje teoretycznie, praktycznie nie 
istnieje”, a Polskie Inwestycje Rozwojowe to 
„ch…, dupa i kamieni kupa”. Żeby pozostać 
w konwencji i poetyce cytowanego ministra 
z PO powiem tak, takie było zdrowe, bo 
każdy kto chciał, to na niego sr.,ł (przy okazji 
mi się rymło). Dla PO zdrowe, bo toczył go 
syf, ale przecież nie gangrena i nie szarańcza. 
Gdy zabroniono tego procederu (sr…a) to 
zagubione dzieci pobiegły na skargę do 
Angeli. Dziatwa otrzymała instrukcje, jak 

zwalczać własne państwo i jak fajdać na 
Polskę. Kto jak kto, ale starzy zaodrzanie 
wiedzą, jak to robić. Kłamstwo wielokrotnie 
powtarzane, kalumnia wielokrotnie użyta + 
der Fakt + der Newsweek + der Onet + tefałeny 
= musimy w końcu wygrać, zwłaszcza w kraju, 
w którym dla części jego społeczeństwa, tej 
która w pewien sposób kształtuje poglądy 
i postawy, występek staje się cnotą. Zdefrau-
dować kilak milionów – proszę jaki sprytny, 
oszukać urząd – zaradność, współpracować 
w przeszłości z SB – wystarczy rozpłakać się 
publicznie i naród wybaczy, wybierze do 
europarlamentu, by po przebytej traumie 
godnie żyć. Zawsze na podorędziu jest 
usprawiedliwienie – takie były czasy albo – 
wszyscy współpracowali i kradli.

Bezsilność u niektórych wyzwala 
gniew, agresję, zaślepienie. Bezsilność 
odbiera rozum. Pany uznały, że skoro nie 
da się pokonać przeciwnika poprzez urnę 
wyborczą, to trzeba go niszczyć, ośmieszać, 
poniżać. Dla pani Lubnauer przeciwnikami są 
wszyscy, którzy głosują na PIS. Już nie tylko 
pojedyncze osoby, ale całe miasta i miejsco-
wości. „Takie miejscowości i miasta, w których 
PiS wygrał, to trzeba bardzo dokładnie się 
przyglądać czy tam nie ma, że tak powiem, 
ograniczenia cywilizacyjnego”. Można byłoby 
to sprawdzić przy pomocy służb unijnych, 
a najlepiej bratnich Niemiec. Pani Małgorzato, 
toż to wręcz zakrawa na rasizm, a to już jest 
ścisle związane z kulturą. No chyba, że w tej 
dziadzienie normy dla zamieszkałych tam 
gdzie nie ma  ograniczenia cywilizacyjnego, są 
inne.  Jako ten, że tak powiem, zamieszkały 
tam, gdzie jest ograniczenie cywilizacyjne, 
radzę, żeby pani się udała do Legionowa, 
do urzędu prezydenckiego, krynicy cywili-
zacji, kultury i taktu. Ma pani szanse tam 
zostać dowartościowana. Być może ktoś tam 
w pani zobaczy „panią od sexu”, może nawet 
poklepie tu i ówdzie, tak bez ograniczeń 
cywilizacyjnych. Do Legionowa!

FS
F.S.

Szanowni Czytelnicy
W poprzednim BIS-ie nie komentowałem wyników ankiety, którą przeprowadziły organizacje związkowe. 

Komentarze „na gorąco” często są nietrafne. 



Biuletyn Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność przy Philip Morris Polska SA Biuletyn Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność przy Philip Morris Polska SA2 3
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umówiliśmy się, że porozmawiamy 
o „Pakiecie Socjalnym”, uznaliśmy jednak, że 
o tym napiszemy osobno, a dziś, jak zwykle 
skupimy się na sprawach bieżących. Czy 
temat płac, to na razie temat „zamrożony”?

Rudolf Grec. Oczywiście nie. W poprzedniej 
rozmowie powiedziałem, że nadal będziemy 
rozmawiać z zarządem o podwyżkach 
płac. Nie jest tak, że w marcu możemy 
o nich rozmawiać, a w październiku już nie. 
Powiedziałem tylko, że wierzę w możliwość 
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Rudolf Grec. Chodzi o bardziej przejrzyste 
zasady podwyżek, zrozumienie dla polityki 
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ze związkami. Opisy stanowisk nie są 
uzupełniane i odpowiednio wyceniane 
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interesy pracowników i rola ich przedsta-
wicieli powinna być uwzględniona.  
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zrobić listę kryteriów, które wpływają 
na wysokość płac, tak aby ułożyć naszą 
współpracę na kolejne lata, unikając 
corocznych konfrontacji. Chodzi o to, 
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BIS. Więc jak jest teraz?
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każda ze stron koncentruje się na swoich 
argumentach i każda ma swoje racje. Dobra 
komunikacja to wspólne ustalenie podstaw 
dyskusji oraz danych, na których będziemy 
się opierać. 

BIS. Z ankiety przeprowadzonej przez 
związki, wynika, że czasy, gdy w PM były 
godziwe zarobki, minęły.

Rudolf Grec. Jesteśmy największą firmą 
tytoniową na świecie, uważam więc, że 
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pracowników warunków, oczywiście 
w drodze negocjacji pomiędzy stronami 
Zakładowej Umowy Emerytalnej. 

BIS. Teraz trochę z innej „beczki”. Coraz częściej 
słyszy się przypadkach pogarszania zdrowia 
pracowników i w związku z tym z uzyskaniem 
zdolności do pracy. Czy i jak Komisja pomaga 
w takich sytuacjach pracownikom? 

Dziś, jak zwykle o bieżących sprawach rozmawiamy z Przewodniczącym Komisji Rudolfem 
Grecem.

Porozmawiajmy
z Przewodniczącym Komisji Rudolfem Grecem o bieżących sprawach

Ktoś może powiedzieć, że odpowiedzi na 
pytania zawarte w niej były do przewidzenia. 
Trudno się z tym zgodzić. W kilku poprzednich 
ankietach przeprowadzonych przez Komisję, 
na pytania dotyczące płac pracownicy nie 
odpowiadali aż tak negatywnie, jak obecnie. 
Aż tak, co nie oznacza, że byli zadowoleni. 
Z badań przeprowadzonych 10 lat temu 
wynikało, że 36% pracowników biorących 
udział w ankiecie, uznało brak powiązań 
pomiędzy jakością świadczonej pracy 
i jej wynikami a poziomem wynagrodzeń. 
Brak takich powiązań powoduje, że płaca 
przestaje motywować, ba staje się demoty-
watorem. W lipcowej ankiecie 85% respon-
dentów odpowiedziało, że wynagrodzenie 
nie motywuje ich do lepszej pracy. Dla 
zarządu firmy, to nie tylko przykra infor-
macja, ale przede wszystkim podwód do 
przemyśleń. Przykra informacja, bowiem 
zarząd doskonale wie, że pracownik, aby być 
zmotywowanym do pracy, musi mieć nie 
tylko przyzwoite wynagrodzenie. Wszelkie 
badania, prowadzone na przykład przez 
Instytut Gallupa, czy wieloletnie badania 
prowadzone przez Fredericka Herzberga – 
psychologa zajmującego się teorią motywacji 
– wynika, że wysokość wynagrodzenia dla 
pracowników jest ważna, ale nie najważ-
niejsza. Nie zamierzam rozwijać tematu, tylko 
powiem, że atmosfera w pracy jest bardzo, 
bardzo ważna, a jaka ona jest, w zdecydo-
wanej mierze zależy od zarządzania, czyli od 
zarządu firmy. Od zarządu zależy, czy z chęcią 
przychodzimy do pracy i identyfikujemy się 
z firmą, czy „odwalamy pańszczyznę”.

Tegoroczne rozmowy dotyczące 
podwyżek płac miały pejoratywny wydźwięk, 
tak orzekli uczestniczący w nich po stronie 
związkowej. Po raz pierwszy bowiem dialog 
i negocjacje zastąpione zostały rozmową 
o płacach, a chyba bardziej adekwatne jest 
określenie informacją przekazaną przez 
zarząd. No cóż, można się chwalić na zewnątrz 
kolejnymi Topami i Certyfikatami, a wewnątrz 

lipa. W każdym razie związki zawodowe mają 
w rękach niezwykle istotny atut, mianowicie 
ogromne poparcie pracowników w sporze 
o płace i chyba nie tylko o płace. Co z tym 
zrobią? Pożyjemy zobaczymy. Zobaczymy 
również, jakie zamiary ma firma, proponując 
ni z tego ni z owego zmianę do Zakładowego 
Układu Zbiorowego Pracy. Proponuje nowy 
zapis nie wyjaśniając czemu ma służyć.  
Można się domyślać, że chodzi o wprowa-
dzenie dwunastogodzinnego czasu pracy, 
albo o inny sposób, korzystny dla firmy, 
rekompensowania godzin nadliczbowych. 
Ten tajemniczy zapis, ma być oznaką nowej 
formy prowadzenia dialogu w firmie, dialogu 
opartego na uczciwości i, jak to ujmują 
politycy, na transparentności. Szczerze 
powiedziawszy w ten 12 godzinny czas pracy 
nie bardzo wierzę. Kłóciłoby się to z deklara-
cjami firmy. Przecież nie tak dawno wprowa-
dziła projekt; „Zarządzanie wiekiem, którego 
jedno z haseł brzmi: zdrowy pracownik od 
poczęcia, sorry, od rozpoczęcia pracy aż do 
emerytury.

Dobrze, tyle o firmie, czas na politykę. 
Jesteśmy po wyborach, na razie tych drugiej 
kategorii. „Szarańcza” wygrała, chociaż, co 
było do przewidzenie, poległa w dużych 
miastach. A propos szarańczy, Schetyna 
Grzegorz powiedział, że trzeba strząsnąć ze 
zdrowego drzewa naszego państwa PiS-owską 
szarańczę. Czyli do 25 października 2015 roku 
nasze państwo było zdrowe, jak rydz, ryba 
albo jak koń. Zdrowe pomimo to, że „państwo 
polskie istnieje teoretycznie, praktycznie nie 
istnieje”, a Polskie Inwestycje Rozwojowe to 
„ch…, dupa i kamieni kupa”. Żeby pozostać 
w konwencji i poetyce cytowanego ministra 
z PO powiem tak, takie było zdrowe, bo 
każdy kto chciał, to na niego sr.,ł (przy okazji 
mi się rymło). Dla PO zdrowe, bo toczył go 
syf, ale przecież nie gangrena i nie szarańcza. 
Gdy zabroniono tego procederu (sr…a) to 
zagubione dzieci pobiegły na skargę do 
Angeli. Dziatwa otrzymała instrukcje, jak 

zwalczać własne państwo i jak fajdać na 
Polskę. Kto jak kto, ale starzy zaodrzanie 
wiedzą, jak to robić. Kłamstwo wielokrotnie 
powtarzane, kalumnia wielokrotnie użyta + 
der Fakt + der Newsweek + der Onet + tefałeny 
= musimy w końcu wygrać, zwłaszcza w kraju, 
w którym dla części jego społeczeństwa, tej 
która w pewien sposób kształtuje poglądy 
i postawy, występek staje się cnotą. Zdefrau-
dować kilak milionów – proszę jaki sprytny, 
oszukać urząd – zaradność, współpracować 
w przeszłości z SB – wystarczy rozpłakać się 
publicznie i naród wybaczy, wybierze do 
europarlamentu, by po przebytej traumie 
godnie żyć. Zawsze na podorędziu jest 
usprawiedliwienie – takie były czasy albo – 
wszyscy współpracowali i kradli.

Bezsilność u niektórych wyzwala 
gniew, agresję, zaślepienie. Bezsilność 
odbiera rozum. Pany uznały, że skoro nie 
da się pokonać przeciwnika poprzez urnę 
wyborczą, to trzeba go niszczyć, ośmieszać, 
poniżać. Dla pani Lubnauer przeciwnikami są 
wszyscy, którzy głosują na PIS. Już nie tylko 
pojedyncze osoby, ale całe miasta i miejsco-
wości. „Takie miejscowości i miasta, w których 
PiS wygrał, to trzeba bardzo dokładnie się 
przyglądać czy tam nie ma, że tak powiem, 
ograniczenia cywilizacyjnego”. Można byłoby 
to sprawdzić przy pomocy służb unijnych, 
a najlepiej bratnich Niemiec. Pani Małgorzato, 
toż to wręcz zakrawa na rasizm, a to już jest 
ścisle związane z kulturą. No chyba, że w tej 
dziadzienie normy dla zamieszkałych tam 
gdzie nie ma  ograniczenia cywilizacyjnego, są 
inne.  Jako ten, że tak powiem, zamieszkały 
tam, gdzie jest ograniczenie cywilizacyjne, 
radzę, żeby pani się udała do Legionowa, 
do urzędu prezydenckiego, krynicy cywili-
zacji, kultury i taktu. Ma pani szanse tam 
zostać dowartościowana. Być może ktoś tam 
w pani zobaczy „panią od sexu”, może nawet 
poklepie tu i ówdzie, tak bez ograniczeń 
cywilizacyjnych. Do Legionowa!

FS
F.S.

Szanowni Czytelnicy
W poprzednim BIS-ie nie komentowałem wyników ankiety, którą przeprowadziły organizacje związkowe. 

Komentarze „na gorąco” często są nietrafne. 
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Piotr Duda od 1980 był pracownikiem 
Huty Gliwice, 22 września tego roku wstąpił 
do NSZZ „Solidarność”. W latach 1982–1983 
odbył służbę wojskową w 6 Pomorskiej 
Dywizji Powietrznodesantowej. Brał udział 
w Polskim Kontyngencie Wojskowym 
w UNDOF w Syrii. Następnie powrócił do 
pracy w Hucie Gliwice. W 1992 wybrany 
na stanowisko przewodniczącego Komisji 
Zakładowej. W 2002 wygrał wybory na 
przewodniczącego „Solidarności” Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego. W 2006 i 2010 
uzyskiwał reelekcję. W 2010 został wybrany 
na stanowisko przewodniczącego Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność”. W 2014 
uzyskał reelekcję na zajmowane stano-
wisko. W październiku 2015 z ramienia 
NSZZ „Solidarność” został członkiem nowo 
powstałej Rady Dialogu Społecznego, 
wchodząc w skład prezydium tej instytucji 
jako jeden z siedmiu jej wiceprzewodni-
czących. (źródło pl.wikipedia.org)

 Ukonstytuowała się także 104 osobowa 
Komisja Krajowa, powołane zostało także 
Prezydium. Zastępcami przewodniczącego 
zostali Bogdan Biś, Jerzy Jaworski, Tadeusz 
Majchrowicz i Bogdan Kubiak. Henryk 
Nakonieczny jest członkiem prezydium, 
a Ewa Zydorek sekretarzem. Jerzy Jaworski 
będzie pełnił także funkcję skarbnika.

  Gośćmi Zjazdu byli: Prezydent Rzeczy-
pospolitej Andrzej Duda, była premier Beata 
Szydło, minister pracy i polityki społecznej, 
Elżbieta Rafalska oraz szef IPN dr Jarosław 
Szarek.

Prezydent Andrzej Duda w swoim 
przemówieniu do Delegatów przypominał 
drogę i rolę „Solidarności” w przywróceniu 
Polsce wolności, ale mówił także o obecnej 
roli Związku.

….jedna jest Solidarność, tak jak jedna 
jest Polska. To tak ważne w roku 100-lecia 
niepodległości, w roku, w którym powin-
niśmy być wspólnotą. Przed państwem jest 
wielkie zadanie. Trudno wyobrazić sobie coś 

bardziej wspólnotowego niż solidarność 
jako taka, jako jeden z drugim. Solidarność 
znacząca rzetelność i uczciwość. Jestem 
często pytany o znaczenie pojęcia wspólnota, 
co to znaczy? Zawsze wtedy podkreślam, że to 
wzajemne zrozumienie, troska, to patrzenie 
nie tylko przez pryzmat własnego interesu, 
to uznawanie interesów innych i zrozumienie 
trosk innych, to zrozumienie ich obaw. Jeśli 
będziemy tak postępować, tak będziemy 
działać, to będziemy tworzyć wspólnotę. 
Dzisiaj to dla nas niezwykle potrzebne. 
Chciałbym, żeby taka była Solidarność, żeby 
stała na straży praw pracy, niepodległości, 
suwerenności, ale także, żeby stała na straży 
wartości Rzeczpospolitej…

Zakończył wystąpienie życzeniami dla 
„Solidarności”

– Stojąc przed delegatami, chcę powie-
dzieć, że cieszę się, że Solidarność uczest-
niczy w polityce dotyczącej praw pracow-
niczych, trosce o najsłabszych. Chciałbym, 
żebyśmy w tym znaczeniu zawsze byli razem, 
zawsze byli wspólnotą, zrozumieli, jak szukać 
rozwiązania. Tego życzę Solidarności, sobie, 
następnemu pokoleniu, tego życzę Polsce. Na 
następne 100 lat i następne stulecia. Panie 
Boże błogosław ludziom pracy, błogosław 
naszą ojczyznę

  Z kolei minister Rafalska podziękowała 
Związkowi za cenne inicjatywy, cenne dla 
pracowników, dla Polaków.

…Pragnę Solidarności podziękować za 
przygotowanie przywrócenia wieku emery-
talnego. Bez takiego zaangażowania, bez 
tak wysokiej pomocy merytorycznej, to by 
się nie udało. Kłaniam się za to państwu 
nisko. I jeszcze coś ważnego - wolne niedziele. 
Dziękuję za to Solidarności, która z taką deter-
minacją walczyła o wolne niedziele - mówiła 
na 29. zjeździe minister pracy i polityki 
społecznej, Elżbieta Rafalska

Jak ważna była i jest „Solidarność” powie-
dział szef IPN Jarosław Szarek:

…Za sto lat w podręcznikach do historii 
zostanie m.in. pamięć o złu bolszewizmu, 
odzyskanie niepodległości w 1918 roku, Jan 
Paweł II i Solidarność. Nie tylko w historii 
Polski, ale także Europy i świata. Państwo są 
dziedzicami tej tradycji.

Na zakończenie obrad XXIX Zjazd 
Delegatów przyjął deklarację programową, 
która wskaże kierunki działania Związku na 
najbliższe 4 lata. W następnym numerze 
BIS – u napiszemy więcej o Zjeździe o dekla-
racji programowej oraz podsumujemy okres 
ubiegłej kadencji Związku.

(kos)

Po raz trzeci z rzędu Piotr Duda został wybrany Przewodniczącym NSZZ „Solidarność”. Obradujący w Często-

chowie XXIX Krajowy Zjazd Delegatów ogromną większością (kandydaturę Piotra poparło 93% głosujących), 

zdecydował o tym w dniu 25 października. 

Piotr Duda po raz trzeci.Rudolf Grec. Truizmem jest mówienie o tym, 
że zdrowie jest najważniejszą wartością, 
zawsze staramy się pomagać każdemu, kto 
ma z nim problemy. Wiemy też, że mimo 
poprawy warunków pracy wieloletnia praca 
w nocy, hałas i inne warunki środowiska 
pracy, z wiekiem mają wpływ na nasze 
zdrowie. Owszem zdarzają się przypadki 
ograniczeń zdrowotnych, ale jak dotychczas 
kierownictwo firmy stara się w różny sposób 
znaleźć rozwiązanie i dostosować warunki 
pracy. Nie znam przypadku, aby ktoś musiał 
się pożegnać z tego powodu z pracą. Akurat 
za taką postawę  należą się przełożonym 
wyrazy szacunku i uznania. Uważam również, 
że musimy jednak stworzyć jakiś program dla 
pracowników z ograniczeniami zdrowotnymi, 
umożliwiający podjęcie im aktywności 
zawodowej, także osobom z orzeczoną 
niezdolnością do pracy, niepełnospraw-
nością oraz ze stwierdzonymi chorobami 

zawodowymi. Powinniśmy dla nich stworzyć 
miejsca pracy i wspierać powroty do 
pracy po długiej chorobie. To jest możliwe 
i jestem przekonany, że taki program szybko 
powstanie. Będzie on mógł wspierać program 
„Zarządzanie wiekiem”.

BIS. Czym zajmuje się związek aktualnie 

Rudolf Grec. Przekazaliśmy uwagi do 
propozycji zmian w Regulaminie Pracy 
polegającej między innymi na dodanie 
zapisów o monitoringu. Takie zapisy, 
co prawda są zgodne z obowiązującym 
prawem, ale nie chcemy też, aby miały cechy 
inwigilacji pracowników podczas pracy. 
Mają służyć zapewnieniu ochrony mienia 
i bezpieczeństwa pracowników. Szczegóły 
zostaną w odpowiednim czasie zakomu-
nikowane i wyjaśnione. Odbyliśmy kilka 
spotkań z kierownictwem poszczególnych 

działów (co zresztą odbywa się cyklicznie), 
podczas których przekazaliśmy bieżące 
uwagi i problemy, z jakimi borykają się 
pracownicy. Dotyczyły one również projektu 
Open plus. Cieszy nas, że w ramach poprawy 
bezpieczeństwa pracy, podejmuje się szereg 
działań o charakterze technicznym. Odbyło 
się również posiedzenie Europejskiej Rady 
Pracowników PMI, gdzie mówiliśmy między 
innymi o skutecznym ograniczaniu źródeł 
stresu w pracy, konieczności prawdziwego 
partnerstwa i szacunku ze strony kierow-
nictwa wobec podwładnych. Pracownicy są 
przecież też ekspertami w swoich dziedzinach, 
więc trzeba ich więcej słuchać, pracownicy 
chcą mieć prawdziwych liderów, a nie tylko 
kierowników. Czy to się zmieni? Długa droga 
do tego, ale możliwa do pokonania.

BIS. Dziękujemy za rozmowę.
(redakcja)

Chorwacja piękna jest.
Że Chorwacja jest piękna, nikt, kto chociażby raz był w tym kraju nie zaprzeczy. W Chorwacji można się zakochać. W Internecie jest mnóstwo 
stron, blogów i fan clubów tego bałkańskiego państwa. We wrześniu właśnie tam, Komisja zorganizowała wycieczkę dla członków Związku. 
45 osób, bo tylu było jej uczestników, mogło podziwiać „perły” Chorwacji: Dubrownik, miasto nazwane przez Bernarda Shaw najpięk-
niejszym na świecie, dalmatyński Split z przepiękną starówka i ruinami pałacu cesarza Dioklecjana czy majestatyczny Zadar, w którym 
pierwszy cesarz rzymski Oktawian August polecił zbudować forum, a jego pozostałości jeszcze są widoczne. Było też coś dla duszy – 
zwiedzanie Sanktuarium Medjugorie – na terenie Bośni i Hercegowiny, a jeśli tam, to i Mostar ze słynnym Starym Mostem przewieszonym 
nad Naretwą. W zgodnej opinii, to była bardzo udana wycieczka, z której nieziemskie widoki Adriatyku pozostaną długo w pamięci.

 Nasi Delegaci na Kongres Sekretariatu Przemysłu Spożywczego z Przewodniczącym Komisji Krajowej. Od lewej: 
Jan Miska, Adam Filipek, Piotr Duda, Sebastian Głusek, Zbigniew Sikorski (Przewodniczący Sekretariatu).
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będziemy tak postępować, tak będziemy 
działać, to będziemy tworzyć wspólnotę. 
Dzisiaj to dla nas niezwykle potrzebne. 
Chciałbym, żeby taka była Solidarność, żeby 
stała na straży praw pracy, niepodległości, 
suwerenności, ale także, żeby stała na straży 
wartości Rzeczpospolitej…

Zakończył wystąpienie życzeniami dla 
„Solidarności”

– Stojąc przed delegatami, chcę powie-
dzieć, że cieszę się, że Solidarność uczest-
niczy w polityce dotyczącej praw pracow-
niczych, trosce o najsłabszych. Chciałbym, 
żebyśmy w tym znaczeniu zawsze byli razem, 
zawsze byli wspólnotą, zrozumieli, jak szukać 
rozwiązania. Tego życzę Solidarności, sobie, 
następnemu pokoleniu, tego życzę Polsce. Na 
następne 100 lat i następne stulecia. Panie 
Boże błogosław ludziom pracy, błogosław 
naszą ojczyznę

  Z kolei minister Rafalska podziękowała 
Związkowi za cenne inicjatywy, cenne dla 
pracowników, dla Polaków.

…Pragnę Solidarności podziękować za 
przygotowanie przywrócenia wieku emery-
talnego. Bez takiego zaangażowania, bez 
tak wysokiej pomocy merytorycznej, to by 
się nie udało. Kłaniam się za to państwu 
nisko. I jeszcze coś ważnego - wolne niedziele. 
Dziękuję za to Solidarności, która z taką deter-
minacją walczyła o wolne niedziele - mówiła 
na 29. zjeździe minister pracy i polityki 
społecznej, Elżbieta Rafalska

Jak ważna była i jest „Solidarność” powie-
dział szef IPN Jarosław Szarek:

…Za sto lat w podręcznikach do historii 
zostanie m.in. pamięć o złu bolszewizmu, 
odzyskanie niepodległości w 1918 roku, Jan 
Paweł II i Solidarność. Nie tylko w historii 
Polski, ale także Europy i świata. Państwo są 
dziedzicami tej tradycji.

Na zakończenie obrad XXIX Zjazd 
Delegatów przyjął deklarację programową, 
która wskaże kierunki działania Związku na 
najbliższe 4 lata. W następnym numerze 
BIS – u napiszemy więcej o Zjeździe o dekla-
racji programowej oraz podsumujemy okres 
ubiegłej kadencji Związku.

(kos)

Po raz trzeci z rzędu Piotr Duda został wybrany Przewodniczącym NSZZ „Solidarność”. Obradujący w Często-

chowie XXIX Krajowy Zjazd Delegatów ogromną większością (kandydaturę Piotra poparło 93% głosujących), 

zdecydował o tym w dniu 25 października. 

Piotr Duda po raz trzeci.Rudolf Grec. Truizmem jest mówienie o tym, 
że zdrowie jest najważniejszą wartością, 
zawsze staramy się pomagać każdemu, kto 
ma z nim problemy. Wiemy też, że mimo 
poprawy warunków pracy wieloletnia praca 
w nocy, hałas i inne warunki środowiska 
pracy, z wiekiem mają wpływ na nasze 
zdrowie. Owszem zdarzają się przypadki 
ograniczeń zdrowotnych, ale jak dotychczas 
kierownictwo firmy stara się w różny sposób 
znaleźć rozwiązanie i dostosować warunki 
pracy. Nie znam przypadku, aby ktoś musiał 
się pożegnać z tego powodu z pracą. Akurat 
za taką postawę  należą się przełożonym 
wyrazy szacunku i uznania. Uważam również, 
że musimy jednak stworzyć jakiś program dla 
pracowników z ograniczeniami zdrowotnymi, 
umożliwiający podjęcie im aktywności 
zawodowej, także osobom z orzeczoną 
niezdolnością do pracy, niepełnospraw-
nością oraz ze stwierdzonymi chorobami 

zawodowymi. Powinniśmy dla nich stworzyć 
miejsca pracy i wspierać powroty do 
pracy po długiej chorobie. To jest możliwe 
i jestem przekonany, że taki program szybko 
powstanie. Będzie on mógł wspierać program 
„Zarządzanie wiekiem”.

BIS. Czym zajmuje się związek aktualnie 

Rudolf Grec. Przekazaliśmy uwagi do 
propozycji zmian w Regulaminie Pracy 
polegającej między innymi na dodanie 
zapisów o monitoringu. Takie zapisy, 
co prawda są zgodne z obowiązującym 
prawem, ale nie chcemy też, aby miały cechy 
inwigilacji pracowników podczas pracy. 
Mają służyć zapewnieniu ochrony mienia 
i bezpieczeństwa pracowników. Szczegóły 
zostaną w odpowiednim czasie zakomu-
nikowane i wyjaśnione. Odbyliśmy kilka 
spotkań z kierownictwem poszczególnych 

działów (co zresztą odbywa się cyklicznie), 
podczas których przekazaliśmy bieżące 
uwagi i problemy, z jakimi borykają się 
pracownicy. Dotyczyły one również projektu 
Open plus. Cieszy nas, że w ramach poprawy 
bezpieczeństwa pracy, podejmuje się szereg 
działań o charakterze technicznym. Odbyło 
się również posiedzenie Europejskiej Rady 
Pracowników PMI, gdzie mówiliśmy między 
innymi o skutecznym ograniczaniu źródeł 
stresu w pracy, konieczności prawdziwego 
partnerstwa i szacunku ze strony kierow-
nictwa wobec podwładnych. Pracownicy są 
przecież też ekspertami w swoich dziedzinach, 
więc trzeba ich więcej słuchać, pracownicy 
chcą mieć prawdziwych liderów, a nie tylko 
kierowników. Czy to się zmieni? Długa droga 
do tego, ale możliwa do pokonania.

BIS. Dziękujemy za rozmowę.
(redakcja)

Chorwacja piękna jest.
Że Chorwacja jest piękna, nikt, kto chociażby raz był w tym kraju nie zaprzeczy. W Chorwacji można się zakochać. W Internecie jest mnóstwo 
stron, blogów i fan clubów tego bałkańskiego państwa. We wrześniu właśnie tam, Komisja zorganizowała wycieczkę dla członków Związku. 
45 osób, bo tylu było jej uczestników, mogło podziwiać „perły” Chorwacji: Dubrownik, miasto nazwane przez Bernarda Shaw najpięk-
niejszym na świecie, dalmatyński Split z przepiękną starówka i ruinami pałacu cesarza Dioklecjana czy majestatyczny Zadar, w którym 
pierwszy cesarz rzymski Oktawian August polecił zbudować forum, a jego pozostałości jeszcze są widoczne. Było też coś dla duszy – 
zwiedzanie Sanktuarium Medjugorie – na terenie Bośni i Hercegowiny, a jeśli tam, to i Mostar ze słynnym Starym Mostem przewieszonym 
nad Naretwą. W zgodnej opinii, to była bardzo udana wycieczka, z której nieziemskie widoki Adriatyku pozostaną długo w pamięci.

 Nasi Delegaci na Kongres Sekretariatu Przemysłu Spożywczego z Przewodniczącym Komisji Krajowej. Od lewej: 
Jan Miska, Adam Filipek, Piotr Duda, Sebastian Głusek, Zbigniew Sikorski (Przewodniczący Sekretariatu).
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Każdego roku wydawcy słowników oksfordzkich wybierają jedno słowo, które ogłaszają słowem roku. 

O wyborze decyduje przede wszystkim wzrost popularności słowa, wyrażony przyrostem częstotliwości 

pojawiania się w publikacjach, wypowiedziach polityków, czy też w mediach społecznościowych. Spo-

śród słów o największym przyroście popularności zespół redakcyjny wybiera to jedno, które w najwięk-

szym stopniu odzwierciedla przemiany cywilizacyjno-kulturowe.

POSTPRAWDA, 
czyli, jak to się robi w niektórych firmach

Słowem roku 2017 ogłoszono: „youthquake”. 
Jest ono połączeniem dwu angielskich 
słów: „youth” – młodzież oraz „earthquake”, 
oznaczającego „trzęsienie ziemi”. Połączenie 
tych słów odnosi się do „ważnych przemian 
społecznych, kulturowych i politycznych 
spowodowanych rosnącym zaangażowaniem 
i wpływem młodych osób”. O miano słowa 
roku walczyły także wyrazy: „kompromat”, czyli 
rosyjski neologizm oznaczający kompromi-
tujące materiały, dotyczące najczęściej osób 
publicznych i wykorzystywane do szantażu 
oraz „antifa” - czyli grupa osób deklaru-
jących się jako antyfaszyści. Zdaniem prezesa 
Oxford Dictionaries, Caspera Grathwolha, 
„youthquake” ma „pozytywne” znaczenie 
i „przynosi nadzieję”. Trudno się nie zgodzić, 
biorąc pod uwagę innych „kandydatów” do 
tytułu.

Inaczej jednak było w roku 2016. Wtedy 
niechlubnym zwycięzcą ogłoszono słowo 
„postprawda”. Pierwszy raz użyto go już w 1992 
roku, natomiast większy rozgłos uzyskało za 
sprawą książki Ralpha Keyesa z roku 2014: 
„Era post-prawdy: nieszczerość i oszustwo 
we współczesnym życiu”. Prawdziwa kariera 
„postprawdy” miała jednak dopiero nadejść. 
Rok 2016 przyniósł kilkusetkrotny wzrost 
częstotliwości pojawiania się tego słowa 

w przestrzeni publicznej. Oxford Dictionaries 
wybierając je na słowo roku, potwierdziło, 
że era postprawdy stała się faktem. To era, 
w której prawda ma niewielkie znaczenie, 
a na kształtowanie opinii publicznej większy 
wpływ niż obiektywne fakty wywierają emocje 
i osobiste przekonania.

Choć zjawisko, o którym mowa, odnosi się 
głównie do sfery kultury politycznej, to nie 
będzie żadnym nadużyciem stwierdzenie, 
na co zwraca uwagę wielu „znawców przed-
miotu”, że wielkie międzynarodowe korporacje 
nie tylko nie opierają się epidemii postprawdy, 
ale czują się w tym jak ryba w wodzie.  Szcze-
gólne pole do popisu w tym względzie mają 
w byłych „demoludach”, gdzie uprawianie 
tego procederu jest wspierane przez 
usłużnych dziennikarzy, gloryfikujących często 
nieetyczne zachowanie, podnosząc je do rangi 
dostojności korporacyjnej. Wielkie korporacje 
potrafią okazać wdzięczność spolegliwym 
żurnalistom. Na YouTube można obejrzeć film, 
w którym lektor opowiada, jak to jedna z firm 
produkująca szkodliwy produkt, fundowała 
piszącym pochlebnie o niej wycieczki dookoła 
świata. Tak na marginesie, nie tylko dzien-
nikarze potrafią się sprzedać, dotyczy to też 
naukowców, i to takich, których nazwisko 
poprzedza przymiotnik – wybitny.

Szczerze powiedziawszy, sam nie 
spotkałem się z takim zjawiskiem, ale nie 
tak dawno, znajomek, pracownik korporacji 
opowiadał mi, jak to w jego firmie, szczwane 
kierownictwo potrafi z każdej niekorzystnej dla 
siebie sytuacji wyjść bez szwanku, obracając 
kota ogonem, stosując postprawdę. Tak było, 
jak opowiadał, w przypadku pogarszających 
się wskaźników produkcyjnych, nieudolnie 
wprowadzanych nowych projektów czy 
w końcu złych notowań kadry kierowniczej. 
Przy czym, jak opowiadał, złe notowanie 
to po prostu dramatyczny brak zaufania 
u pracowników, co wykazała przeprowadzona 
ankieta. Wydawało się, że firma wyciągnie 
z tego wnioski, przeprowadzi sanację, dokona 
przewartościowania postępowania. Cóż, 
pracownikom się wydawało, mieli nadzieję. 
Niestety, kierownictwo z jeszcze większą 
arogancją poczęło przerabiać wszelkie swoje 
porażki na spektakularne sukcesy. Pomocne 
w tym procederze okazało się „podciąganie” 
wyników, ukrywanie prawdy i powtarzanie 
kłamstw. Żeby „operacja” się udała, trzeba 
było wynagrodzić tych, którzy wspierają 
aparat korporacyjny i przygotować represje 
dla tych, którzy nadal byli przywiązani do 
prawdy, a w dodatku mieli czelność oraz 
odwagę ją wyrażać, a tacy podobno byli. 

Metody i narzędzia przekonywania były różne 
- dodatkowa podwyżka albo jakiś awans dla 
„przyjaciół systemu”, oponentów czekała 
natomiast obniżenie oceny rocznej albo 
przynajmniej rozmowa dyscyplinująca.

W ogóle firma mojego znajomka prowadzi, 
przynajmniej dla mnie, dziwną politykę perso-
nalną. Na kluczowe stanowiska, jak opowiadał, 
ochoczo zatrudnia osoby z zewnątrz. Łatwiej 
powiada, jest nimi „pokierować”: nie znają się 
przecież na robocie, nie są związane emocjo-
nalnie z firmą, a swe wysiłki zwykle skupiają 
wokół tego, żeby „pokazać się z dobrej strony” 
kierownictwu. Dobrze są widziani tacy, którzy 
doskonale władają językiem angielskim. 
Firma rozgłasza wszem wobec, że zatrudnia 
najlepszy talent. W razie, gdyby rekrutacja 
okazała się jednak nietrafiona (a to się często 
zdarza), po prostu usuwa się ich z firmy. 
Czasem może to potrwać dłuższą chwilę, np. 
po trzech latach arogancji, rujnowania współ-
pracy i pouczania najlepszych specjalistów od 
sprzedaży, jak należy … sprzedawać. Żeby nie 
było hałasu, to się jakąś odprawę na odchodne 
dołoży, żeby delikwenta „zachęcić” do podpi-
sania porozumienia.

„Mistrzostwo świata” kierownictwo 
osiągnęło przy wdrażaniu pewnego projektu. 
Pięknie się zwał, mianowicie TRIUMPH, jego 
pierwotna wersja skończyła się klapą, więc 
wprowadzono udoskonaloną wersję TRIUMPH 
+.  Udoskonalona wersja szybko się okazała 
udoskonaloną klapą, trzeba było więc wykazać, 
że TRIUMPH + jest niebywałym sukcesem. 
Bodaj największym w historii firmy. Cóż zatem 
uczyniono? Wystarczyło tylko obniżyć cele 
produkcyjne dla tych maszyn i urządzeń, 
które zostały objęte nowym projektem, 
a dla pozostałych linii pozostawić po staremu. 
Przecież nikt w kierownictwie centralnym, 
a ono mieści się chyba w Paryżu czy w Amster-
damie, nieważne gdzie, nie jest w stanie 
powiązać faktów, że główny wskaźnik wykorzy-
stania maszyn biorących udział w projekcie 
rośnie, a równocześnie produkowany przez 
nie wolumen spada. A ci, którzy to dostrzegą 
i tak się nie odezwą, bo to nie po linii korpo-
racyjnej. Za dużo mają do stracenia. I w taki 
sposób w firmie mojego kolegi kierownictwo 
odtrąbiło sukces nowego projektu.  Podobno 
dla pomysłodawców projektu znalazły się 
nagrody i listy pochwalne płynące z Paryża 

czy z Amsterdamu, nieważne skąd. Dużo mi 
jeszcze opowiadał o osiągnięciach kierow-
nictwa jego firmy, na przykład o dokonywaniu 
zmian nazw niektórych działów, co urastało do 
rangi epokowych osiągnięć cywilizacji. Mnie 
zaintrygował jednak sposób wprowadzania 
w tej firmie systemów opartych na lean, bo 
z tym się kiedyś spotkałem. Jak mówił, nazwał 
ten system „udawany” lean (fake lean), bo jak 
sam uważa większość kierownictwa w jego 
firmie nie rozumie, na czym polega istota 
Toyota Production System. Organizują tylko 
gemba walk i DDS, żeby na przykład mechanik 
wytłumaczył się z tego, że doszło do awarii. 
Przecież nie było jej w planie, a plan jest 
„święty”. Trzeba znaleźć przyczynę, winnego, 
sprawdzić, czy aby znów nie zawiniła załoga. 
Przebiera się kierownictwo w ubrania robocze, 
żeby sobie robić zdjęcia przy maszynach. Do 
kalendarza. Dobrze wygląda taki na ścianie, 
w biurze. Można dzięki niemu pokazać 
postronnym, jaka to więź i zrozumienie 
pomiędzy załogą a kierownictwem. Szkoda 
tylko, że w dniu „sesji zdjęciowej” jest taka 
panika na produkcji, że ludzie nie wiedzą, czy 
protokół pozwala pójść do toalety, czy nie, nie 
mówiąc już o przerwie śniadaniowej. W końcu 
przecież samo jaśnie-kierownictwo zstąpiło na 
halę. Co z tego, że pierwszy raz. Na zdjęciach 
tego przecież nie widać. Uśmiałem się do łez, 
słuchając tych opowieści, ale przypominałem 
sobie, że i w mojej firmie coś podobnego się 
zdarzało. Chodzi o przebieranie się najwyż-
szego menedżmentu w ubrania robocze.  
Działo się to przy okazji pożegnań dyrektorów. 
Żegnany, wobec całej kadry menedżerskiej, 
przebierał się w ferszalunek.  Do dziś nie mogę 
zrozumieć, co to miało oznaczać. Może jakąś 
symbolikę? W każdym razie w niektórych 
przypadkach pomyślałem, że i garniturze 
i w ferszalunku wyglądał równie durnowato.

Jeszcze na koniec znajomy opowiedział 
mi, jak w jego firmie zmieniono kulturę 
organizacyjną. Okazało się to bardzo 
proste. Tak naprawdę, to najważniejsza 
jest nazwa. Nad tym grupa wybitnych 
menedżerów, główkowała podobno wiele 
miesięcy. Spotkania, narady, burze mózgów, 
procedury rozwiązywania problemów, 
ale w końcu wymyślono. Teraz nazywa się 
BLOOM. Dlaczego kwiat? Właśnie nie kwiat, 
chodzi o rozwój, kwitnienie! O ROZKWIT! Jak 

już nazwę ustalono, to trzeba było zorgani-
zować wystawę, rozdać gadżety, rozwiesić 
plakaty, zmienić kolory korporacyjnych 
maili i firma ma nową kulturę organizacyjną. 
Jest BLOOM! Nazwa i nowość zobowiązują. 
Żeby firma rozkwitała, wprowadzono nowe 
zasady współistnienia. Od chwili ogłoszenia 
nowej kultury organizacyjnej, wszyscy 
w firmie mogą mówić, co uważają, zgłaszać 
pomysły, krytykować (konstruktywnie). 
Panuje zaufanie, empatia i wzajemne zrozu-
mienie. Kierownictwo dotrzymuje obietnic 
i sprawnie podejmuje decyzje. Nie musi już 
tygodniami czekać na telefon z Paryża czy 
z Amsterdamu, nieważne skąd. Na koniec 
opowieści mój kolega jakoś się rozczulił, 
jego głos przybrał nostalgiczny ton, mówił, 
jakby śnił na jawie. Mówił jakoś dziwnie... 
z dniem ogłoszenia BLOOM nastali kompetentni 
przełożeni, którzy zostawiają nam przestrzeń do 
działania i akceptują nasze potknięcia.  Służą 
pomocą i radą w najtrudniejszych chwilach. Są 
prawdziwymi coachami. Pozwalają nam ekspe-
rymentować i uczyć się na błędach. Nie stosują 
ani nękania, ani przemocy psychologicznej 
w celu zastraszenia niepokornych. Odnoszą się 
do wszystkich z szacunkiem, nie zważając na 
miejsce w korporacyjnej hierarchii.

Dzięki temu pracownicy są autentycznie 
zaangażowani i nie zwalniają się z firmy. 
Rozumieją doskonale nadchodzące zmiany, 
z całego serca się z nimi utożsamiają. Lubią swoje 
nowe nazwy stanowisk, nie wyobrażają sobie 
trafniejszych. Z niecierpliwością czekają, kiedy 
będą mogli przejąć dodatkowe obowiązki, do 
których nie mają kwalifikacji. Dzięki temu firma 
zaoszczędzi na headcouncie i będzie można 
utworzyć jakieś nowe stanowisko kierownicze, 
aby następnie nagrodzić nim któregoś z najbar-
dziej oddanych poddanych. W końcu tutaj podej-
mujemy wszelkie decyzje na podstawie zasług.

Pracownicy cieszą się też niezmiernie, gdy 
widzą rozpromienione oblicze pana dyrektora, 
który równie szczęśliwą organizację będzie teraz 
tworzył na innym kontynencie. No bo w naszej 
firmie już lepiej być nie może. Pełen rozkwit. 
Bloom.

Długo nie przerywałem monologu kolegi. 
W końcu jestem pełen empatii. Postprawda 
zadziałała. Emocje wzięły górę. Mój kolego 
zaczął czuć, a nie myśleć, a taki niby twardziel. 

FS.
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Każdego roku wydawcy słowników oksfordzkich wybierają jedno słowo, które ogłaszają słowem roku. 

O wyborze decyduje przede wszystkim wzrost popularności słowa, wyrażony przyrostem częstotliwości 

pojawiania się w publikacjach, wypowiedziach polityków, czy też w mediach społecznościowych. Spo-

śród słów o największym przyroście popularności zespół redakcyjny wybiera to jedno, które w najwięk-

szym stopniu odzwierciedla przemiany cywilizacyjno-kulturowe.

POSTPRAWDA, 
czyli, jak to się robi w niektórych firmach

Słowem roku 2017 ogłoszono: „youthquake”. 
Jest ono połączeniem dwu angielskich 
słów: „youth” – młodzież oraz „earthquake”, 
oznaczającego „trzęsienie ziemi”. Połączenie 
tych słów odnosi się do „ważnych przemian 
społecznych, kulturowych i politycznych 
spowodowanych rosnącym zaangażowaniem 
i wpływem młodych osób”. O miano słowa 
roku walczyły także wyrazy: „kompromat”, czyli 
rosyjski neologizm oznaczający kompromi-
tujące materiały, dotyczące najczęściej osób 
publicznych i wykorzystywane do szantażu 
oraz „antifa” - czyli grupa osób deklaru-
jących się jako antyfaszyści. Zdaniem prezesa 
Oxford Dictionaries, Caspera Grathwolha, 
„youthquake” ma „pozytywne” znaczenie 
i „przynosi nadzieję”. Trudno się nie zgodzić, 
biorąc pod uwagę innych „kandydatów” do 
tytułu.

Inaczej jednak było w roku 2016. Wtedy 
niechlubnym zwycięzcą ogłoszono słowo 
„postprawda”. Pierwszy raz użyto go już w 1992 
roku, natomiast większy rozgłos uzyskało za 
sprawą książki Ralpha Keyesa z roku 2014: 
„Era post-prawdy: nieszczerość i oszustwo 
we współczesnym życiu”. Prawdziwa kariera 
„postprawdy” miała jednak dopiero nadejść. 
Rok 2016 przyniósł kilkusetkrotny wzrost 
częstotliwości pojawiania się tego słowa 

w przestrzeni publicznej. Oxford Dictionaries 
wybierając je na słowo roku, potwierdziło, 
że era postprawdy stała się faktem. To era, 
w której prawda ma niewielkie znaczenie, 
a na kształtowanie opinii publicznej większy 
wpływ niż obiektywne fakty wywierają emocje 
i osobiste przekonania.

Choć zjawisko, o którym mowa, odnosi się 
głównie do sfery kultury politycznej, to nie 
będzie żadnym nadużyciem stwierdzenie, 
na co zwraca uwagę wielu „znawców przed-
miotu”, że wielkie międzynarodowe korporacje 
nie tylko nie opierają się epidemii postprawdy, 
ale czują się w tym jak ryba w wodzie.  Szcze-
gólne pole do popisu w tym względzie mają 
w byłych „demoludach”, gdzie uprawianie 
tego procederu jest wspierane przez 
usłużnych dziennikarzy, gloryfikujących często 
nieetyczne zachowanie, podnosząc je do rangi 
dostojności korporacyjnej. Wielkie korporacje 
potrafią okazać wdzięczność spolegliwym 
żurnalistom. Na YouTube można obejrzeć film, 
w którym lektor opowiada, jak to jedna z firm 
produkująca szkodliwy produkt, fundowała 
piszącym pochlebnie o niej wycieczki dookoła 
świata. Tak na marginesie, nie tylko dzien-
nikarze potrafią się sprzedać, dotyczy to też 
naukowców, i to takich, których nazwisko 
poprzedza przymiotnik – wybitny.

Szczerze powiedziawszy, sam nie 
spotkałem się z takim zjawiskiem, ale nie 
tak dawno, znajomek, pracownik korporacji 
opowiadał mi, jak to w jego firmie, szczwane 
kierownictwo potrafi z każdej niekorzystnej dla 
siebie sytuacji wyjść bez szwanku, obracając 
kota ogonem, stosując postprawdę. Tak było, 
jak opowiadał, w przypadku pogarszających 
się wskaźników produkcyjnych, nieudolnie 
wprowadzanych nowych projektów czy 
w końcu złych notowań kadry kierowniczej. 
Przy czym, jak opowiadał, złe notowanie 
to po prostu dramatyczny brak zaufania 
u pracowników, co wykazała przeprowadzona 
ankieta. Wydawało się, że firma wyciągnie 
z tego wnioski, przeprowadzi sanację, dokona 
przewartościowania postępowania. Cóż, 
pracownikom się wydawało, mieli nadzieję. 
Niestety, kierownictwo z jeszcze większą 
arogancją poczęło przerabiać wszelkie swoje 
porażki na spektakularne sukcesy. Pomocne 
w tym procederze okazało się „podciąganie” 
wyników, ukrywanie prawdy i powtarzanie 
kłamstw. Żeby „operacja” się udała, trzeba 
było wynagrodzić tych, którzy wspierają 
aparat korporacyjny i przygotować represje 
dla tych, którzy nadal byli przywiązani do 
prawdy, a w dodatku mieli czelność oraz 
odwagę ją wyrażać, a tacy podobno byli. 

Metody i narzędzia przekonywania były różne 
- dodatkowa podwyżka albo jakiś awans dla 
„przyjaciół systemu”, oponentów czekała 
natomiast obniżenie oceny rocznej albo 
przynajmniej rozmowa dyscyplinująca.

W ogóle firma mojego znajomka prowadzi, 
przynajmniej dla mnie, dziwną politykę perso-
nalną. Na kluczowe stanowiska, jak opowiadał, 
ochoczo zatrudnia osoby z zewnątrz. Łatwiej 
powiada, jest nimi „pokierować”: nie znają się 
przecież na robocie, nie są związane emocjo-
nalnie z firmą, a swe wysiłki zwykle skupiają 
wokół tego, żeby „pokazać się z dobrej strony” 
kierownictwu. Dobrze są widziani tacy, którzy 
doskonale władają językiem angielskim. 
Firma rozgłasza wszem wobec, że zatrudnia 
najlepszy talent. W razie, gdyby rekrutacja 
okazała się jednak nietrafiona (a to się często 
zdarza), po prostu usuwa się ich z firmy. 
Czasem może to potrwać dłuższą chwilę, np. 
po trzech latach arogancji, rujnowania współ-
pracy i pouczania najlepszych specjalistów od 
sprzedaży, jak należy … sprzedawać. Żeby nie 
było hałasu, to się jakąś odprawę na odchodne 
dołoży, żeby delikwenta „zachęcić” do podpi-
sania porozumienia.

„Mistrzostwo świata” kierownictwo 
osiągnęło przy wdrażaniu pewnego projektu. 
Pięknie się zwał, mianowicie TRIUMPH, jego 
pierwotna wersja skończyła się klapą, więc 
wprowadzono udoskonaloną wersję TRIUMPH 
+.  Udoskonalona wersja szybko się okazała 
udoskonaloną klapą, trzeba było więc wykazać, 
że TRIUMPH + jest niebywałym sukcesem. 
Bodaj największym w historii firmy. Cóż zatem 
uczyniono? Wystarczyło tylko obniżyć cele 
produkcyjne dla tych maszyn i urządzeń, 
które zostały objęte nowym projektem, 
a dla pozostałych linii pozostawić po staremu. 
Przecież nikt w kierownictwie centralnym, 
a ono mieści się chyba w Paryżu czy w Amster-
damie, nieważne gdzie, nie jest w stanie 
powiązać faktów, że główny wskaźnik wykorzy-
stania maszyn biorących udział w projekcie 
rośnie, a równocześnie produkowany przez 
nie wolumen spada. A ci, którzy to dostrzegą 
i tak się nie odezwą, bo to nie po linii korpo-
racyjnej. Za dużo mają do stracenia. I w taki 
sposób w firmie mojego kolegi kierownictwo 
odtrąbiło sukces nowego projektu.  Podobno 
dla pomysłodawców projektu znalazły się 
nagrody i listy pochwalne płynące z Paryża 

czy z Amsterdamu, nieważne skąd. Dużo mi 
jeszcze opowiadał o osiągnięciach kierow-
nictwa jego firmy, na przykład o dokonywaniu 
zmian nazw niektórych działów, co urastało do 
rangi epokowych osiągnięć cywilizacji. Mnie 
zaintrygował jednak sposób wprowadzania 
w tej firmie systemów opartych na lean, bo 
z tym się kiedyś spotkałem. Jak mówił, nazwał 
ten system „udawany” lean (fake lean), bo jak 
sam uważa większość kierownictwa w jego 
firmie nie rozumie, na czym polega istota 
Toyota Production System. Organizują tylko 
gemba walk i DDS, żeby na przykład mechanik 
wytłumaczył się z tego, że doszło do awarii. 
Przecież nie było jej w planie, a plan jest 
„święty”. Trzeba znaleźć przyczynę, winnego, 
sprawdzić, czy aby znów nie zawiniła załoga. 
Przebiera się kierownictwo w ubrania robocze, 
żeby sobie robić zdjęcia przy maszynach. Do 
kalendarza. Dobrze wygląda taki na ścianie, 
w biurze. Można dzięki niemu pokazać 
postronnym, jaka to więź i zrozumienie 
pomiędzy załogą a kierownictwem. Szkoda 
tylko, że w dniu „sesji zdjęciowej” jest taka 
panika na produkcji, że ludzie nie wiedzą, czy 
protokół pozwala pójść do toalety, czy nie, nie 
mówiąc już o przerwie śniadaniowej. W końcu 
przecież samo jaśnie-kierownictwo zstąpiło na 
halę. Co z tego, że pierwszy raz. Na zdjęciach 
tego przecież nie widać. Uśmiałem się do łez, 
słuchając tych opowieści, ale przypominałem 
sobie, że i w mojej firmie coś podobnego się 
zdarzało. Chodzi o przebieranie się najwyż-
szego menedżmentu w ubrania robocze.  
Działo się to przy okazji pożegnań dyrektorów. 
Żegnany, wobec całej kadry menedżerskiej, 
przebierał się w ferszalunek.  Do dziś nie mogę 
zrozumieć, co to miało oznaczać. Może jakąś 
symbolikę? W każdym razie w niektórych 
przypadkach pomyślałem, że i garniturze 
i w ferszalunku wyglądał równie durnowato.

Jeszcze na koniec znajomy opowiedział 
mi, jak w jego firmie zmieniono kulturę 
organizacyjną. Okazało się to bardzo 
proste. Tak naprawdę, to najważniejsza 
jest nazwa. Nad tym grupa wybitnych 
menedżerów, główkowała podobno wiele 
miesięcy. Spotkania, narady, burze mózgów, 
procedury rozwiązywania problemów, 
ale w końcu wymyślono. Teraz nazywa się 
BLOOM. Dlaczego kwiat? Właśnie nie kwiat, 
chodzi o rozwój, kwitnienie! O ROZKWIT! Jak 

już nazwę ustalono, to trzeba było zorgani-
zować wystawę, rozdać gadżety, rozwiesić 
plakaty, zmienić kolory korporacyjnych 
maili i firma ma nową kulturę organizacyjną. 
Jest BLOOM! Nazwa i nowość zobowiązują. 
Żeby firma rozkwitała, wprowadzono nowe 
zasady współistnienia. Od chwili ogłoszenia 
nowej kultury organizacyjnej, wszyscy 
w firmie mogą mówić, co uważają, zgłaszać 
pomysły, krytykować (konstruktywnie). 
Panuje zaufanie, empatia i wzajemne zrozu-
mienie. Kierownictwo dotrzymuje obietnic 
i sprawnie podejmuje decyzje. Nie musi już 
tygodniami czekać na telefon z Paryża czy 
z Amsterdamu, nieważne skąd. Na koniec 
opowieści mój kolega jakoś się rozczulił, 
jego głos przybrał nostalgiczny ton, mówił, 
jakby śnił na jawie. Mówił jakoś dziwnie... 
z dniem ogłoszenia BLOOM nastali kompetentni 
przełożeni, którzy zostawiają nam przestrzeń do 
działania i akceptują nasze potknięcia.  Służą 
pomocą i radą w najtrudniejszych chwilach. Są 
prawdziwymi coachami. Pozwalają nam ekspe-
rymentować i uczyć się na błędach. Nie stosują 
ani nękania, ani przemocy psychologicznej 
w celu zastraszenia niepokornych. Odnoszą się 
do wszystkich z szacunkiem, nie zważając na 
miejsce w korporacyjnej hierarchii.

Dzięki temu pracownicy są autentycznie 
zaangażowani i nie zwalniają się z firmy. 
Rozumieją doskonale nadchodzące zmiany, 
z całego serca się z nimi utożsamiają. Lubią swoje 
nowe nazwy stanowisk, nie wyobrażają sobie 
trafniejszych. Z niecierpliwością czekają, kiedy 
będą mogli przejąć dodatkowe obowiązki, do 
których nie mają kwalifikacji. Dzięki temu firma 
zaoszczędzi na headcouncie i będzie można 
utworzyć jakieś nowe stanowisko kierownicze, 
aby następnie nagrodzić nim któregoś z najbar-
dziej oddanych poddanych. W końcu tutaj podej-
mujemy wszelkie decyzje na podstawie zasług.

Pracownicy cieszą się też niezmiernie, gdy 
widzą rozpromienione oblicze pana dyrektora, 
który równie szczęśliwą organizację będzie teraz 
tworzył na innym kontynencie. No bo w naszej 
firmie już lepiej być nie może. Pełen rozkwit. 
Bloom.

Długo nie przerywałem monologu kolegi. 
W końcu jestem pełen empatii. Postprawda 
zadziałała. Emocje wzięły górę. Mój kolego 
zaczął czuć, a nie myśleć, a taki niby twardziel. 

FS.
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Ocena wyników ankiety przeprowadzonej przez związki zawodowe oraz OPEN plus to dwa główne te-

maty ostatniego posiedzenia Komisji, co nie oznacza, że nie było innych poruszanych spraw. 

Ostatnie posiedzenie Komisji 

 Wyniki ankiety były znane wcześniej, jednak 
dopiero podczas październikowego posiedzenia 
można było dokonać ich oceny. Gwoli przypo-
mnienia, ankieta zawierała 7 pytań dotyczących 
tegorocznych podwyżek płac. Członkowie 
Komisji przede wszystkim złożyli podzięko-
wanie wszystkim pracownikom, którzy wypełnili 
ankietę, a wypełniło ją aż 681 osób, co było 
sporym zaskoczeniem. Świadczy to jednak o tym, 
jak bardzo chcieli wyrazić swoją ocenę, odnośnie 
do tegorocznych podwyżek. Komisja, mimo 
wszystko, wyniki ankiety uznała za zaskakujące. 
Zwracano uwagę na bardzo groźne zjawisko, 
jakie wyłania się z analizy ankiety. Jeśli ponad 
90% osób biorących udział w ankiecie, uważa, że 
tegoroczne podwyżki są niesatysfakcjonujące, to 
można jakoś wytłumaczyć, ale gdy 85% twierdzi, 
że „moje wynagrodzenie nie motywuje mnie do 
lepszej pracy”, to jest bardzo duży problem. Zasta-
nawiano się przy tym, czy tak jednoznaczna ocena 
jest wyłącznie spowodowana brakiem satys-
fakcji z tegorocznej podwyżki, czy wysokością 
wynagrodzenia w ogóle? Rozpatrywać to należy, 
zdaniem Komisji, w szerszym aspekcie. Być może, 
a raczej na pewno, inne byłyby wyniki ankiety, 
gdyby atmosfera w pracy był inna, lepsza, mniej 
stresująca, gdyby pracownicy rozumieli sens 
wprowadzanych zmian i projektów, gdyby 
deklaracje kierownictwa pokrywały się z rzeczy-
wistością. Niestety jest, jak jest, a nasze płace 
przestają być konkurencyjne względem innych 
firm. Firma chyba nie dostrzega, że w Polsce 
wiele się zmieniło w ciągu ostatnich kilku lat. 
Dziś, kierownik, który jeszcze kilka lat temu mógł 
dawać do zrozumienia pracownikowi, że mu 
na nim nie zależy, bo na jego miejsce ma wielu 
chętnych, teraz, zanim by coś takiego powiedział, 
ugryzłby się w język. Źle by się stało, mówiono 
podczas posiedzenia, aby odżyło niegdysiejsze 
PRL - owskie powiedzenie: jaka płaca, taka praca. 
Nie mniejszym zaskoczeniem była wyrażona 
postawa dotycząca wsparcia sporu zbiorowego 
i udziału w proteście. W obu przypadkach ponad 
80% ankietowanych wyraziło taką gotowość. 
Odpowiedzi, jakich udzielili pracownicy, są dla 
Komisji wyraźnym sygnałem, że w firmie dzieje 
się nie najlepiej, że pracownicy oczekują zdecy-

dowanej reakcji związków zawodowych. Dlatego 
sporo miejsca w dyskusji poświęcono ewentu-
alnej akcji protestacyjnej. Jak powinna wyglądać, 
w jaki sposób zaangażować w nią pracowników, 
jaki powinna przynieść efekt? Wariantów jest 
wiele, ale jak podkreślano, najważniejsze jest, 
aby rozmawiać dopóty, dopóki jest to możliwe, 
jednocześnie mając na uwadze oczekiwanie 
pracowników. W konkluzji dyskusji Komisja 
powołała zespół, którego zadaniem jest przygo-
towanie akcji protestacyjnej, na wypadek, gdyby 
okazało się, że wynik rozmów z zarządem jest 
niezadowalający. 

 OPEN plus – okazuje się, że o tym projekcie 
można rozmawiać godzinami, czasami nawet 
w radosnej atmosferze, chociaż przyznać trzeba, 
że tylko czasami, bowiem obraz jaki towarzyszy 
wdrażaniu tego systemu, zdaniem pracow-
ników, jest ponury, chociaż miało być tak dobrze. 
Kierownictwo firmy przyznało, że OPEN miał 
wiele mankamentów, nie wszystko poszło tak, 
jak powinno, ale zapewniano, że teraz będzie 
całkiem co innego. OPEN plus będzie remedium 
na wszelkie bolączki i szybko się przekonają 
pracownicy o jego zbawczej mocy. Od teraz, to 
pracownicy będą mówili, kierownictwo będzie 
słuchało. 

Rzeczywiście z dyskusji wynikało, że się szybko 
przekonali. Oto co mówiono (w skrócie, hasłowo) 
o „remedium”:
- atmosfera strachu przed wyrażaniem swoich 

opinii – otwartość i odwaga drogą do poprawy 
efektywności pracy

- stres i atmosfera pośpiechu tworzona przez 
nadzór

-  wymiana części dobrych na nowe, bez konsul-
tacji z mechanikiem 

- słabe wsparcie ze strony tzw. mistrzów – 
konieczna jest potrzeba zdobycia przez nich 
doświadczenia i dodatkowych umiejętności 

- konieczność wyszukiwania dodatkowych 
problemów, by mieć zajęcie, kiedy maszyna 
dobrze pracuje

- zwiększenie zatrudnienia, ale nie na stanowi-
skach robotniczych 

- czyszczenie maszyn przez management (to 
ten moment wesołości) – na pokaz, bowiem, 

niewiele pożytku jest z tego, za to zagrożenie 
wypadkiem, duży tłok przy maszynie 

-  pytanie, czy jest to doktryna, czy też projekt dla 
ludzi i maszyn

- wniosek o przeprowadzenie przez Komisję 
ankiety na temat tego projektu

Ten ostatni wniosek wart jest przemyślenia 
i wprowadzenie w życie. Przy okazji przypo-
minano wyniki ankiety z roku 2009. Pytanie w niej 
dotyczyły OPEN bez plusa.
Wówczas 62% ankietowanych wyraziło niezado-
wolenie ze wdrażania OPEN.
54% stwierdziło, że nie rozumie systemu OPEN.
51% potwierdziło, że jest negatywnie nasta-
wionych do systemu OPEN.
50% nie zgadzała się, ze zmianami w zakresie 
obowiązków i wymagań pracy wymuszanych 
przez ten system.
58% przyznało, że nie wierzy w powodzenie tego 
przedsięwzięcia.

Cóż, te 58% miało rację, chociaż ówczesny 
dyrektor operacyjny piał z zachwytu nad 
systemem, który osobiście obserwował 
w fabryce w Meksyku. W każdym razie propo-
zycja dotycząca nowej ankiety jest jak najbardziej 
zasadna i wszystko wskazuje na to, że wkrótce 
Komisja ankietę na temat OPEN plus przepro-
wadzi. Wszystkie wspomniane uwagi przekazano 
kierownictwu na specjalnym spotkaniu podczas 
którego zostaliśmy poinformowani, że projekt 
przynosi oczekiwane rezultaty i będzie kontynu-
owany na kolejnych maszynach. 

Co jeszcze istotnego omawiano podczas 
posiedzenia? Na przykład poruszono kwestię 
polityki zatrudniania naszych byłych managerów 
w firmach zewnętrznych. Krytyce poddano jakość 
wykonywanych przez nich prac, które w efekcie 
niosą zagrożenia dla pracowników. Ponadto 
mówiono o problemach z częściami zamiennymi 
i niepotrzebnym złomowaniu dobrych części. 
Wskazywano na zbyt duże obłożenie pracą, 
poprzez permanentne dokładanie dodatkowych 
obowiązków na OTP. Padały również pochwały, 
bowiem pracownicy dobrze przyjęli wyciszanie 
maszyn - maty antywibracyjne, a także kabiny 
wyciszające, które są niezwykle przydatne.

Komisję niepokoi odpływ dobrych pracow-

ników – stąd apel o rozeznanie sprawy i opraco-
wanie programu, w jaki sposób można ich 
zatrzymać. 

Komisja z przykrością zauważa, że mimo 
zdobywania różnych prestiżowych tytułów, coraz 
gorsze jest postrzeganie PMP jako pracodawcę. 

Przeciągani terminów zakończenia remontów 
zaplecza sanitarnego na produkcji, powoduje 
dyskomfort dla pracowników, co też zgłaszają 

Komisji z prośbą o interwencje. 
I w końcu wielu palaczy wyraża zastrzeżenia 

do jakości i smaku naszych wyrobów.
 Ponadto Komisja zapoznała się z opinią 

eksperta, po przeprowadzonym przeglądzie 
obowiązującej umowy na prowadzenie Pracow-
niczego Programu Emerytalnego. Chodzi o to, że 
z biegiem lat, zmieniają się warunki prowadzenia 
podobnych umów i należy zbadać, czy naszą też 

można zmienić na korzystniejszą dla pracow-
ników. Przy okazji wyjaśnienie, nasz Program 
Emerytalny jest atrakcyjniejszy aniżeli Pracow-
nicze Programy Kapitałowe. 

Na koniec posiedzenia podjęto uchwałę 
o przyjęciu w poczet członków „Solidarności” 
siedmiu pracowników, oraz przyznano świad-
czenia statutowe i zapomogi losowe. 

Kolejny długoletni pracownik, 
długoletni członek Związku, żegna 
się z firmą. Pani Irena Zabagło była 
członkiem naszego Związku od 
początku powstania Solidarności. 
W firmie przepracowała 41 lat. 
Pracowała w różnych obszarach 
kontroli jakości (QA), w labora-
torium materiałowym, wyrobie 
tytoniu, laboratorium anali-
tycznym. Uczynna i koleżeńska 
– takimi słowami określają Irenę 
jej koleżanki i koledzy z pracy. 
Dziękując za lata pracy, człon-
kostwo w Solidarności, życzymy 
Ci wszelkiej pomyślności, zdrowia i 
wypoczynku na zasłużonej emery-
turze.

Nie dość, że zdaniem wybitnych ekspertów 
z organizacji handlowych, zakaz handlu 
w niedziele pogrąży pracodawców, to jeszcze, 
co najważniejsze, odbije się, jak to ładnie ujęli, 
negatywnie na całej gospodarce, co trzeba 
rozumieć na wpływach do budżetu państwa. 
Mówiąc wprost, przez fanaberie „Solidarności” 
wkrótce piniędzy nie będzie. Nie będzie na 
500 +, na przedszkola, żłobki, drogi, wydłużą 
się kolejki w sklepach i należy się spodziewać 
kartek na wszystko. Mało tego, ludzie będą 
umierać z głodu i z pragnienia, wszak 

wiadomo, że najwięcej się je i pije w niedzielę. 
Czyli z kraju kwitnącego gospodarczo, dzięki 
rzecz jasna ośmioletnim rządom partii ludzi 
jaśnie oświeconych, wkrótce pozostanie ch.j, 
dupa i kamieni kupa. Niektórzy nawet wiesz-
czyli, że załamie się handel, nastąpią masowe 
zwolnienia, padną usługi i logistyka. Brrr.  
Z powagą godną uczonego męża, niejeden 
z ekspertów wyrokował, że zakaz handlu 
w niedzielę wpłynie hamująco na rozrost 
czapli siwej, a głuszec zwyczajny przestanie 
tokować. 

Możemy odetchnąć! Końca świata nie ma. 
Głuszce tokują, zwolnień nie ma, bezrobocie 
spada, pracownicy się cieszą, handel też, GUS 
podaje, że tempo wzrostu sprzedaży, w tym 
roku jest wyższe niż w poprzednim i tylko 
eksperci mają ponure miny. Trochę mi ich żal. 
Może by tak rozszerzyć zakaz pracy w niedziele 
i na inne firmy? Może by ograniczyć pracę 
w nocy i w systemach dwunastogodzinnych? 
Taaaa. Wtedy koniec świata będzie na bank, 
obawiam się jednak, że i wówczas eksperci 
będą mieli nietęgie miny.

  A miał być. Tym razem nic nie mogło nas uchronić przed Apokalipsą. Wprawdzie niedoszły koniec świata miał 
mieć zasięg lokalny, to znaczy miał dotyczyć tylko Polski, chociaż i to nie jest zbyt precyzyjne wyjaśnienie, miał 
pogrążyć polską gospodarkę, tak czy inaczej miał być! 

I znowu nie było końca świata.

Pożegnanie Pani Ireny.

  Na zdjęciu, Pani Irena (z kwiatami) podczas sympatycznego pożegnania w biurze Komisji 
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Ocena wyników ankiety przeprowadzonej przez związki zawodowe oraz OPEN plus to dwa główne te-

maty ostatniego posiedzenia Komisji, co nie oznacza, że nie było innych poruszanych spraw. 

Ostatnie posiedzenie Komisji 

 Wyniki ankiety były znane wcześniej, jednak 
dopiero podczas październikowego posiedzenia 
można było dokonać ich oceny. Gwoli przypo-
mnienia, ankieta zawierała 7 pytań dotyczących 
tegorocznych podwyżek płac. Członkowie 
Komisji przede wszystkim złożyli podzięko-
wanie wszystkim pracownikom, którzy wypełnili 
ankietę, a wypełniło ją aż 681 osób, co było 
sporym zaskoczeniem. Świadczy to jednak o tym, 
jak bardzo chcieli wyrazić swoją ocenę, odnośnie 
do tegorocznych podwyżek. Komisja, mimo 
wszystko, wyniki ankiety uznała za zaskakujące. 
Zwracano uwagę na bardzo groźne zjawisko, 
jakie wyłania się z analizy ankiety. Jeśli ponad 
90% osób biorących udział w ankiecie, uważa, że 
tegoroczne podwyżki są niesatysfakcjonujące, to 
można jakoś wytłumaczyć, ale gdy 85% twierdzi, 
że „moje wynagrodzenie nie motywuje mnie do 
lepszej pracy”, to jest bardzo duży problem. Zasta-
nawiano się przy tym, czy tak jednoznaczna ocena 
jest wyłącznie spowodowana brakiem satys-
fakcji z tegorocznej podwyżki, czy wysokością 
wynagrodzenia w ogóle? Rozpatrywać to należy, 
zdaniem Komisji, w szerszym aspekcie. Być może, 
a raczej na pewno, inne byłyby wyniki ankiety, 
gdyby atmosfera w pracy był inna, lepsza, mniej 
stresująca, gdyby pracownicy rozumieli sens 
wprowadzanych zmian i projektów, gdyby 
deklaracje kierownictwa pokrywały się z rzeczy-
wistością. Niestety jest, jak jest, a nasze płace 
przestają być konkurencyjne względem innych 
firm. Firma chyba nie dostrzega, że w Polsce 
wiele się zmieniło w ciągu ostatnich kilku lat. 
Dziś, kierownik, który jeszcze kilka lat temu mógł 
dawać do zrozumienia pracownikowi, że mu 
na nim nie zależy, bo na jego miejsce ma wielu 
chętnych, teraz, zanim by coś takiego powiedział, 
ugryzłby się w język. Źle by się stało, mówiono 
podczas posiedzenia, aby odżyło niegdysiejsze 
PRL - owskie powiedzenie: jaka płaca, taka praca. 
Nie mniejszym zaskoczeniem była wyrażona 
postawa dotycząca wsparcia sporu zbiorowego 
i udziału w proteście. W obu przypadkach ponad 
80% ankietowanych wyraziło taką gotowość. 
Odpowiedzi, jakich udzielili pracownicy, są dla 
Komisji wyraźnym sygnałem, że w firmie dzieje 
się nie najlepiej, że pracownicy oczekują zdecy-

dowanej reakcji związków zawodowych. Dlatego 
sporo miejsca w dyskusji poświęcono ewentu-
alnej akcji protestacyjnej. Jak powinna wyglądać, 
w jaki sposób zaangażować w nią pracowników, 
jaki powinna przynieść efekt? Wariantów jest 
wiele, ale jak podkreślano, najważniejsze jest, 
aby rozmawiać dopóty, dopóki jest to możliwe, 
jednocześnie mając na uwadze oczekiwanie 
pracowników. W konkluzji dyskusji Komisja 
powołała zespół, którego zadaniem jest przygo-
towanie akcji protestacyjnej, na wypadek, gdyby 
okazało się, że wynik rozmów z zarządem jest 
niezadowalający. 

 OPEN plus – okazuje się, że o tym projekcie 
można rozmawiać godzinami, czasami nawet 
w radosnej atmosferze, chociaż przyznać trzeba, 
że tylko czasami, bowiem obraz jaki towarzyszy 
wdrażaniu tego systemu, zdaniem pracow-
ników, jest ponury, chociaż miało być tak dobrze. 
Kierownictwo firmy przyznało, że OPEN miał 
wiele mankamentów, nie wszystko poszło tak, 
jak powinno, ale zapewniano, że teraz będzie 
całkiem co innego. OPEN plus będzie remedium 
na wszelkie bolączki i szybko się przekonają 
pracownicy o jego zbawczej mocy. Od teraz, to 
pracownicy będą mówili, kierownictwo będzie 
słuchało. 

Rzeczywiście z dyskusji wynikało, że się szybko 
przekonali. Oto co mówiono (w skrócie, hasłowo) 
o „remedium”:
- atmosfera strachu przed wyrażaniem swoich 

opinii – otwartość i odwaga drogą do poprawy 
efektywności pracy

- stres i atmosfera pośpiechu tworzona przez 
nadzór

-  wymiana części dobrych na nowe, bez konsul-
tacji z mechanikiem 

- słabe wsparcie ze strony tzw. mistrzów – 
konieczna jest potrzeba zdobycia przez nich 
doświadczenia i dodatkowych umiejętności 

- konieczność wyszukiwania dodatkowych 
problemów, by mieć zajęcie, kiedy maszyna 
dobrze pracuje

- zwiększenie zatrudnienia, ale nie na stanowi-
skach robotniczych 

- czyszczenie maszyn przez management (to 
ten moment wesołości) – na pokaz, bowiem, 

niewiele pożytku jest z tego, za to zagrożenie 
wypadkiem, duży tłok przy maszynie 

-  pytanie, czy jest to doktryna, czy też projekt dla 
ludzi i maszyn

- wniosek o przeprowadzenie przez Komisję 
ankiety na temat tego projektu

Ten ostatni wniosek wart jest przemyślenia 
i wprowadzenie w życie. Przy okazji przypo-
minano wyniki ankiety z roku 2009. Pytanie w niej 
dotyczyły OPEN bez plusa.
Wówczas 62% ankietowanych wyraziło niezado-
wolenie ze wdrażania OPEN.
54% stwierdziło, że nie rozumie systemu OPEN.
51% potwierdziło, że jest negatywnie nasta-
wionych do systemu OPEN.
50% nie zgadzała się, ze zmianami w zakresie 
obowiązków i wymagań pracy wymuszanych 
przez ten system.
58% przyznało, że nie wierzy w powodzenie tego 
przedsięwzięcia.

Cóż, te 58% miało rację, chociaż ówczesny 
dyrektor operacyjny piał z zachwytu nad 
systemem, który osobiście obserwował 
w fabryce w Meksyku. W każdym razie propo-
zycja dotycząca nowej ankiety jest jak najbardziej 
zasadna i wszystko wskazuje na to, że wkrótce 
Komisja ankietę na temat OPEN plus przepro-
wadzi. Wszystkie wspomniane uwagi przekazano 
kierownictwu na specjalnym spotkaniu podczas 
którego zostaliśmy poinformowani, że projekt 
przynosi oczekiwane rezultaty i będzie kontynu-
owany na kolejnych maszynach. 

Co jeszcze istotnego omawiano podczas 
posiedzenia? Na przykład poruszono kwestię 
polityki zatrudniania naszych byłych managerów 
w firmach zewnętrznych. Krytyce poddano jakość 
wykonywanych przez nich prac, które w efekcie 
niosą zagrożenia dla pracowników. Ponadto 
mówiono o problemach z częściami zamiennymi 
i niepotrzebnym złomowaniu dobrych części. 
Wskazywano na zbyt duże obłożenie pracą, 
poprzez permanentne dokładanie dodatkowych 
obowiązków na OTP. Padały również pochwały, 
bowiem pracownicy dobrze przyjęli wyciszanie 
maszyn - maty antywibracyjne, a także kabiny 
wyciszające, które są niezwykle przydatne.

Komisję niepokoi odpływ dobrych pracow-

ników – stąd apel o rozeznanie sprawy i opraco-
wanie programu, w jaki sposób można ich 
zatrzymać. 

Komisja z przykrością zauważa, że mimo 
zdobywania różnych prestiżowych tytułów, coraz 
gorsze jest postrzeganie PMP jako pracodawcę. 

Przeciągani terminów zakończenia remontów 
zaplecza sanitarnego na produkcji, powoduje 
dyskomfort dla pracowników, co też zgłaszają 

Komisji z prośbą o interwencje. 
I w końcu wielu palaczy wyraża zastrzeżenia 

do jakości i smaku naszych wyrobów.
 Ponadto Komisja zapoznała się z opinią 

eksperta, po przeprowadzonym przeglądzie 
obowiązującej umowy na prowadzenie Pracow-
niczego Programu Emerytalnego. Chodzi o to, że 
z biegiem lat, zmieniają się warunki prowadzenia 
podobnych umów i należy zbadać, czy naszą też 

można zmienić na korzystniejszą dla pracow-
ników. Przy okazji wyjaśnienie, nasz Program 
Emerytalny jest atrakcyjniejszy aniżeli Pracow-
nicze Programy Kapitałowe. 

Na koniec posiedzenia podjęto uchwałę 
o przyjęciu w poczet członków „Solidarności” 
siedmiu pracowników, oraz przyznano świad-
czenia statutowe i zapomogi losowe. 

Kolejny długoletni pracownik, 
długoletni członek Związku, żegna 
się z firmą. Pani Irena Zabagło była 
członkiem naszego Związku od 
początku powstania Solidarności. 
W firmie przepracowała 41 lat. 
Pracowała w różnych obszarach 
kontroli jakości (QA), w labora-
torium materiałowym, wyrobie 
tytoniu, laboratorium anali-
tycznym. Uczynna i koleżeńska 
– takimi słowami określają Irenę 
jej koleżanki i koledzy z pracy. 
Dziękując za lata pracy, człon-
kostwo w Solidarności, życzymy 
Ci wszelkiej pomyślności, zdrowia i 
wypoczynku na zasłużonej emery-
turze.

Nie dość, że zdaniem wybitnych ekspertów 
z organizacji handlowych, zakaz handlu 
w niedziele pogrąży pracodawców, to jeszcze, 
co najważniejsze, odbije się, jak to ładnie ujęli, 
negatywnie na całej gospodarce, co trzeba 
rozumieć na wpływach do budżetu państwa. 
Mówiąc wprost, przez fanaberie „Solidarności” 
wkrótce piniędzy nie będzie. Nie będzie na 
500 +, na przedszkola, żłobki, drogi, wydłużą 
się kolejki w sklepach i należy się spodziewać 
kartek na wszystko. Mało tego, ludzie będą 
umierać z głodu i z pragnienia, wszak 

wiadomo, że najwięcej się je i pije w niedzielę. 
Czyli z kraju kwitnącego gospodarczo, dzięki 
rzecz jasna ośmioletnim rządom partii ludzi 
jaśnie oświeconych, wkrótce pozostanie ch.j, 
dupa i kamieni kupa. Niektórzy nawet wiesz-
czyli, że załamie się handel, nastąpią masowe 
zwolnienia, padną usługi i logistyka. Brrr.  
Z powagą godną uczonego męża, niejeden 
z ekspertów wyrokował, że zakaz handlu 
w niedzielę wpłynie hamująco na rozrost 
czapli siwej, a głuszec zwyczajny przestanie 
tokować. 

Możemy odetchnąć! Końca świata nie ma. 
Głuszce tokują, zwolnień nie ma, bezrobocie 
spada, pracownicy się cieszą, handel też, GUS 
podaje, że tempo wzrostu sprzedaży, w tym 
roku jest wyższe niż w poprzednim i tylko 
eksperci mają ponure miny. Trochę mi ich żal. 
Może by tak rozszerzyć zakaz pracy w niedziele 
i na inne firmy? Może by ograniczyć pracę 
w nocy i w systemach dwunastogodzinnych? 
Taaaa. Wtedy koniec świata będzie na bank, 
obawiam się jednak, że i wówczas eksperci 
będą mieli nietęgie miny.

  A miał być. Tym razem nic nie mogło nas uchronić przed Apokalipsą. Wprawdzie niedoszły koniec świata miał 
mieć zasięg lokalny, to znaczy miał dotyczyć tylko Polski, chociaż i to nie jest zbyt precyzyjne wyjaśnienie, miał 
pogrążyć polską gospodarkę, tak czy inaczej miał być! 

I znowu nie było końca świata.

Pożegnanie Pani Ireny.

  Na zdjęciu, Pani Irena (z kwiatami) podczas sympatycznego pożegnania w biurze Komisji 
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Tak, jak przy poprzednich wizytach, 
w programie znalazło się miejsce na spotkanie 
z pracownikami. Przyszło około 100 osób 
zachęconych możliwością osobistego 
spotkania z VIP-ami. Największe poruszenie 
wzbudził pomysł zastosowania pewnej 
aplikacji, którą wykorzystano do zbierania 
pytań do przedstawicieli władzy. Aplikacja 
działa w ten sposób, że można za pomocą 
swojego smartfona zadać anonimowo 
pytanie, a pozostali uczestnicy spotkania za 
pomocą lajków głosują, które z pytań wydaje 
im się najbardziej „na czasie”. Przyjęto zasadę, 
że kierownictwo odpowie na te pytania, które 
zdobędą najwięcej lajków.

Absolutnym zwycięzcą wśród „pytań-kan-
dydatów” okazało się pytanie, które wprawiło 
kierownictwo w nie lada zakłopotanie. Do 
tego stopnia, że kierownictwo IS postanowiło 
nie zabierać głosu w sprawie, a do odpowiedzi 
oddelegować przedstawiciela lokalnego 
działu HR. Ktoś zapytał: „Jaką firma ma 
strategię, aby zatrzymać pracowników Działu 
IS, ponieważ wielu z nich ostatnio posta-
nowiło odejść z firmy”? Pytanie otrzymało 
lajka od ponad siedemdziesięciu procent 
uczestników spotkania. Nie sposób było zatem 
uniknąć odpowiedzi. Przedstawiciel HR wił 
się jak w ukropie, aby powiedzieć cokolwiek, 
co mogłoby zostać uznane za odpowiedź. 
Ostatecznie jednak pozostawił na uczest-
nikach wrażenie, że takowej strategii nie ma.

Pojawiły się też dwa inne pytania z kategorii 
kłopotliwych. Łącznie zdobyły przeszło osiem-
dziesiąt głosów a dotyczyły poziomu satys-
fakcji pracowników. Ostatnie pełne badanie 
opinii pracowników było przeprowadzane 

wiele lat temu, więc nie ma się co dziwić, że 
pracownicy się go domagają. Zwłaszcza, że 
przecież nie tak całkiem dawno firma „Sine 
qua non” przeprowadziła na części populacji, 
dość szczegółowe badanie nazwane „SHAPE 
Survey”, które ujawniło szereg niepokojących 
zjawisk.

Badanie pokazało przede wszystkim, że 
kierownictwo firmy utraciło zaufanie pracow-
ników. Zaniepokojony tym niespodzie-
wanym odkryciem Prezes firmy wyciągnął 
odważne wnioski i zaczął otwarcie nawoływać 
do zaprzestania uprawiania korporacyjnej 
polityki, szerzenia biurokracji i stosowania 
mikromenedżmentu. W prowadzeniu perso-
nalnych rozgrywek wśród korporacyjnej 
hierarchii, jej egoizmie i w przeciwstawianiu się 
zmianom kultury organizacyjnej upatrywano 
źródeł „pułapek energetycznych”. Do tego 
brak kontaktu kierownictwa z rzeczywistymi 
problemami, dystans i brak obiektywizmu 
w ocenach.

Przeszło rok później pracownicy Działu 
Usług Informatycznych mają odwagę zapytać: 
jakie kroki podjęto dla odbudowania zaufania 
do kierownictwa? Pytają, bo nie widzą 
żadnych oznak zapowiadanych zmian. Poza 
organizacją wystaw THRIVE, poza wieszaniem 
plakatów na ścianach a banerów na OnePlace,  
widać tylko dalszy regres, a narastający chaos 
organizacyjny wpędza ich w krainę absurdu. 
Kierownictwo natomiast niezmiennie okazuje 
zdziwienie, gdy pracownicy domagają się 
sensu, empatii i zaufania a takie pytania 
kieruje do HR-u, bo przecież samo nawet nie 
dostrzega tutaj swojej roli.

W czołówce najpopularniejszych pytań 

znalazło się jeszcze jedno: „czy jesteście 
świadomi, że ludzie nie rozumieją albo nawet 
nie znają koncepcji THRIVE”? Co za pytanie? 
Jak mają ludzie rozumieć coś, czego nawet 
sama najwyższa władza nie rozumie? A jak nie 
rozumie, to i wytłumaczyć nie potrafi.

Koncepcji THRIVE, tak jak wzajemnego 
zaufania, empatii i poczucia wspólnoty nie da 
się wytłumaczyć. Można je jedynie wykazać 
praktycznie, bo każde z tych pojęć ma sens 
dopiero, gdy zejdzie z plakatów i banerów. Ale 
nawoływania Pana Prezesa, aby kierownictwo 
zaczęło od siebie, znów spotkały się z oporem 
na szczytach korporacji. Tak zajadłym, że 
wnioski z ankiety postanowiono porzucić.

Na koniec rada dla kierownictwa Działu 
Usług Informatycznych. Bierzcie przykład 
z Dz. Operacyjnego i z Dz. Zasobów Ludzkich. 
Nie pozwólcie ludziom zadawać pytań 
anonimowo, a tym bardziej wrzucać lajków. 
Takie podejście otwiera drzwi do anarchii 
i jest proszeniem się o niewygodne pytania. 
Najlepiej przygotujcie pytania sami, rozdajcie 
pracownikom i każcie im odczytać podczas 
spotkania. Wtedy będą pytania typu: „co 
najbardziej pomogło Ci w karierze”, albo „jaka 
jest twoja ulubiona książka” i „jak nasz dział 
może przyczynić się do smoke-free future”? 
A jeśli komuś przyszłoby do głowy zapytać 
na przykład: „Kiedy nadejdzie czas employee 
centricity również dla populacji 9-”? to zawsze 
będziecie mogli odpowiedzieć, że nie wiecie 
o co chodzi i przejść do kolejnego pytania. 
W ten sposób i VIP-y zadowolone wrócą do 
Lozanny, a i cały spektakl zaowocuje pochwałą, 
jeśli nie awansem.

M

W naszym przypadku do 1995 roku. 
W okresie intensywnej prywatyzacji polskich 
przedsiębiorstw, przez wielu nazywanym 
wyprzedażą majątku narodowego, 
a w niektórych przypadkach wyprzedażą 
rodowych sreber, pakiety socjalne były porozu-
mieniem zawieranym pomiędzy kupującym 
firmę (udziały w niej) a związkami zawodowymi. 
Pakiety socjalne dawały gwarancje socjalne 
pracownikom prywatyzowanych firm. Przede 
wszystkim gwarantowały zatrudnienie przez 
pewien, uzgodniony okres, po prywatyzacji. 
To było dla pracowników najważniejsze, ale nie 
były to jedyne gwarancje socjalne. Dlaczego 
najważniejsze? Prawdą jest, że w większości 
polskich firm, w tamtym czasie panował 
często dramatyczny przerost zatrudnienia. 
Nawet gdyby nowy właściciel nie zamierzał 
dokonywać zmian organizacyjnych, gdyby 
chciał wszystko pozostawić „po staremu”, 
to i tak nadmiar pracowników był aż nadto 
widoczny. Dlatego właśnie gwarancja zatrud-
nienia była tak ważna. Zwykle obejmowała 
okres dwóch lat po prywatyzacji, aczkolwiek 
zdarzały się zarówno krótsze, jak i dłuższe 
okresy. „Nasz” Pakiet socjalny uzgodniony 
został pod koniec 1995 roku pomiędzy organi-
zacjami działającymi w Zakładach Przemysłu 
Tytoniowego w Krakowie, a Philip Morris 
Holand. Przy okazji wyjaśnienie, że wówczas 
funkcjonowały cztery organizacje związkowe, 
bowiem w skład Zakładów Tytoniowych 
w Krakowie wchodziły jeszcze zakłady z Oświę-
cimia i Leżajska. Podpisany pakiet stał się wraz 
z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy, bo 
w ZPT taki układ już funkcjonował, integralną 
częścią umowy sprzedaży akcji dokonanej 
przez Skarb Państwa. Warto wspomnieć, że 
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy był jednym 
z pierwszych zawartych w Polsce po roku 
1989. Do dziś w wielu firmach układ zbiorowy 
to abstrakcja. W wielu został zlikwidowany. 
Rzecz jasna nasz też nie jest już tym, jaki został 
podpisany dwadzieścia parę lat temu, ale przez 
wiele lat dobrze „służył” i nadal jest niezwykle 
przydatny. Negocjacje dotyczące Pakietu 
socjalnego trwały wiele miesięcy i obejmowały 
warunki prywatyzacji, gwarancje zatrud-
nienia, płace i inne kwestie z płacą związane, 
szkolenia, BHP, gwarancje socjalne i działal-

ności związków zawodowych. Kością niezgody 
była długość zatrudnienia, po zakupie 
akcji przez Philip Morris, dla pracowników 
zakładu oświęcimskiego. Philip Morris chciał 
je ograniczyć do minimum. Pracowało tam 
ponad 200 pracowników. Ostatecznie uzgod-
niliśmy dwuletnią gwarancję pracy dla pracow-
ników tego zakładu, dla pozostałych trzyletnią. 
Co po okresie gwarancji zatrudnienia? Były 
możliwe zwolnienia, jednak uzgodniliśmy, że 
w pierwszej kolejności zastosowany zostanie 
program dobrowolnych odejść. Nam, czyli 
naszej Komisji, bo faktycznie samodzielnie 
negocjowaliśmy warunki pakietu socjalnego, 
pozostałe związki tylko się podpisały pod 
tekstem Pakietu, zależało, aby nie było przymu-
sowych zwolnień. Temu służyć powinny 
wysokie odszkodowania za rezygnację z pracy, 
a także inne zachęty i pomoc w znalezieniu 
innej pracy. Minimalna wysokość takiego 
odszkodowania to była równowartość sześciu 
pensji, a maksymalna dwudziestu czterech. Były 
też dodatkowe bonusy, za chęć przystąpienia 
do planu dobrowolnych odejść. Równocześnie 
utworzony został wspominany program 
pomocy w znalezieniu pracy i finansowa 
pomoc na szkolenia w nowych zawodach. 
W sferze płac uzgodniliśmy podwyżkę dla 
wszystkich pracowników o 30%. W Pakiecie 
znalazł się zapis, że w przypadku, gdy inflacja 
w Polsce będzie powyżej 10%, negocjacje 
płacowe, będą się odbywały dwa razy w roku. 
Dwucyfrowa inflacja w Polsce była do 2000 
roku. Ustaliliśmy także nowe, wyższe dodatki 
za jubileusze, odprawy emerytalno-rentowe, 
dodatek za pracę w warunkach szkodliwych, 
sprecyzowaliśmy, jak będą wyglądały płace 
w przypadku przeniesienia pracownika na inne 
(niższe) stanowisko. Inne istotne uzgodnienia 
zawarte w Pakiecie dotyczą m.in. szkoleń, bhp 
w tym działalności Społecznej Inspekcji Pracy, 
utworzenia miejsc pracy chronionej, miejsc 
parkingowych czy opieki zdrowotnej. Uzgod-
niliśmy i zapisaliśmy w Pakiecie, że każdy 
pracownik, który przepracuje w firmie 30 lat, 
będzie miał prawo do 4 dodatkowych dni 
urlopu w roku, w którym taki staż osiągnął, i 5 
dodatkowych dni urlopu, w co piątym roku, po 
30 latach pracy. Pomimo to, że w Polsce nie było 
jeszcze odpowiednich przepisów dotyczących 

dodatkowych programów emerytalnych, 
w Pakiecie zapisaliśmy, że zostanie stworzony 
w przyszłości system emerytalny, który będzie 
uzupełniał państwowy system emerytalny 
(dziś się zwie Pracowniczy Program Emery-
talny). Jeden z punktów Pakietu dotyczy relacji 
firmy ze związkami zawodowymi. Wprawdzie 
ustawa o związkach zawodowych większość 
kwestii rozstrzyga, ale w Pakiecie znalazły się 
szczegółowe rozwiązania. Na przykład uzgod-
niliśmy, że zebrania związków zawodowych 
będą się odbywały w czasie pracy, że Philip 
Morris zapewni związkom zawodowym 
nieodpłatnie pomieszczenia i w „rozsądnych 
granicach” sprzęt niezbędny do prowadzenia 
działalności. Tu krótkie wyjaśnienie. Komisja 
wystąpiła do zarządu PM o wyliczenia opłaty 
za używanie pomieszczeń biurowych, jednak 
zarząd zrezygnował z naliczania opłat. Jeśli 
chodzi o sprzęt biurowy, to nigdy nie korzy-
staliśmy z takowego nawet w „granicach 
rozsądku”.

Ostatni punkt Pakietu brzmi: „Wszelkie 
zmiany niniejszego Pakietu socjalnego 
wymagają formy pisemnej i podpisania przez 
wszystkie strony”. Wynika z tego, że jakakolwiek 
zmiana treści Pakietu musi się odbyć w drodze 
porozumienia stron. Taka miała miejsce tylko 
raz, a zdarzyło się chyba pięć lat po sprzedaży 
ZPT. Dotyczyła wynagrodzenia za czas choro-
bowego. Pakiet socjalny przewidywał, że 
świadczenia dla pracowników z tego tytułu 
(chorobowego) zostaną podniesione z 80% do 
100%. Wprawdzie to 100% było nieco inaczej 
wyliczane (tylko z wynagrodzenia podsta-
wowego), ale przez kilka lat obowiązywało. 
Ten zapis stał się kartą przetargową w negocja-
cjach dotyczących proponowanych zwolnień 
ok. 120 pracowników. Tak więc Pakiet nadal 
obowiązuje, chociaż dziś nie jest już zbytnio 
„atrakcyjny”. Wspomnieć wypada jeszcze, że ze 
strony zarządu PM były próby wypowiedzenia 
go. Stało się tak w roku 2000. Zarząd Spółki 
oznajmił, że Pakiet nie może obowiązywać 
dożywotnio i nie ma zamiaru wypłacać odpraw 
pracownikom zwalnianym z przyczyn zakładu 
pracy. Komisja poprosiła, wobec tego najbar-
dziej renomowane krakowskie kancelarie 
prawne o wydanie opinii, po których firma się 
wycofała z pierwotnego zamiaru.

W pierwszej połowie października centralne kierownictwo Działu Usług Informatycznych odwiedziło Kraków. 
Kolejny raz zresztą w ostatnich miesiącach. Ta wizyta okazała się jednak różnić nieco od poprzednich. Wszystko 
za sprawą niefrasobliwego zastosowania technologii.

W poprzednim BIS-ie zapowiadaliśmy rozmowę z Przewodniczącym Komisji o tak zwanym „Pakiecie socjal-
nym”. Skłoniły nas do tego pytania pracowników. Co to za twór? Czego dotyczy? Czy obecnie ma jakiekolwiek 
znaczenie? Żeby to wyjaśnić, musimy się cofnąć do wczesnych lat dziewięćdziesiątych. 

Brawo, IS! Pakiet socjalny – co to za twór?
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Tak, jak przy poprzednich wizytach, 
w programie znalazło się miejsce na spotkanie 
z pracownikami. Przyszło około 100 osób 
zachęconych możliwością osobistego 
spotkania z VIP-ami. Największe poruszenie 
wzbudził pomysł zastosowania pewnej 
aplikacji, którą wykorzystano do zbierania 
pytań do przedstawicieli władzy. Aplikacja 
działa w ten sposób, że można za pomocą 
swojego smartfona zadać anonimowo 
pytanie, a pozostali uczestnicy spotkania za 
pomocą lajków głosują, które z pytań wydaje 
im się najbardziej „na czasie”. Przyjęto zasadę, 
że kierownictwo odpowie na te pytania, które 
zdobędą najwięcej lajków.

Absolutnym zwycięzcą wśród „pytań-kan-
dydatów” okazało się pytanie, które wprawiło 
kierownictwo w nie lada zakłopotanie. Do 
tego stopnia, że kierownictwo IS postanowiło 
nie zabierać głosu w sprawie, a do odpowiedzi 
oddelegować przedstawiciela lokalnego 
działu HR. Ktoś zapytał: „Jaką firma ma 
strategię, aby zatrzymać pracowników Działu 
IS, ponieważ wielu z nich ostatnio posta-
nowiło odejść z firmy”? Pytanie otrzymało 
lajka od ponad siedemdziesięciu procent 
uczestników spotkania. Nie sposób było zatem 
uniknąć odpowiedzi. Przedstawiciel HR wił 
się jak w ukropie, aby powiedzieć cokolwiek, 
co mogłoby zostać uznane za odpowiedź. 
Ostatecznie jednak pozostawił na uczest-
nikach wrażenie, że takowej strategii nie ma.

Pojawiły się też dwa inne pytania z kategorii 
kłopotliwych. Łącznie zdobyły przeszło osiem-
dziesiąt głosów a dotyczyły poziomu satys-
fakcji pracowników. Ostatnie pełne badanie 
opinii pracowników było przeprowadzane 

wiele lat temu, więc nie ma się co dziwić, że 
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przecież nie tak całkiem dawno firma „Sine 
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dość szczegółowe badanie nazwane „SHAPE 
Survey”, które ujawniło szereg niepokojących 
zjawisk.
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i jest proszeniem się o niewygodne pytania. 
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pracownikom i każcie im odczytać podczas 
spotkania. Wtedy będą pytania typu: „co 
najbardziej pomogło Ci w karierze”, albo „jaka 
jest twoja ulubiona książka” i „jak nasz dział 
może przyczynić się do smoke-free future”? 
A jeśli komuś przyszłoby do głowy zapytać 
na przykład: „Kiedy nadejdzie czas employee 
centricity również dla populacji 9-”? to zawsze 
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program dobrowolnych odejść. Nam, czyli 
naszej Komisji, bo faktycznie samodzielnie 
negocjowaliśmy warunki pakietu socjalnego, 
pozostałe związki tylko się podpisały pod 
tekstem Pakietu, zależało, aby nie było przymu-
sowych zwolnień. Temu służyć powinny 
wysokie odszkodowania za rezygnację z pracy, 
a także inne zachęty i pomoc w znalezieniu 
innej pracy. Minimalna wysokość takiego 
odszkodowania to była równowartość sześciu 
pensji, a maksymalna dwudziestu czterech. Były 
też dodatkowe bonusy, za chęć przystąpienia 
do planu dobrowolnych odejść. Równocześnie 
utworzony został wspominany program 
pomocy w znalezieniu pracy i finansowa 
pomoc na szkolenia w nowych zawodach. 
W sferze płac uzgodniliśmy podwyżkę dla 
wszystkich pracowników o 30%. W Pakiecie 
znalazł się zapis, że w przypadku, gdy inflacja 
w Polsce będzie powyżej 10%, negocjacje 
płacowe, będą się odbywały dwa razy w roku. 
Dwucyfrowa inflacja w Polsce była do 2000 
roku. Ustaliliśmy także nowe, wyższe dodatki 
za jubileusze, odprawy emerytalno-rentowe, 
dodatek za pracę w warunkach szkodliwych, 
sprecyzowaliśmy, jak będą wyglądały płace 
w przypadku przeniesienia pracownika na inne 
(niższe) stanowisko. Inne istotne uzgodnienia 
zawarte w Pakiecie dotyczą m.in. szkoleń, bhp 
w tym działalności Społecznej Inspekcji Pracy, 
utworzenia miejsc pracy chronionej, miejsc 
parkingowych czy opieki zdrowotnej. Uzgod-
niliśmy i zapisaliśmy w Pakiecie, że każdy 
pracownik, który przepracuje w firmie 30 lat, 
będzie miał prawo do 4 dodatkowych dni 
urlopu w roku, w którym taki staż osiągnął, i 5 
dodatkowych dni urlopu, w co piątym roku, po 
30 latach pracy. Pomimo to, że w Polsce nie było 
jeszcze odpowiednich przepisów dotyczących 

dodatkowych programów emerytalnych, 
w Pakiecie zapisaliśmy, że zostanie stworzony 
w przyszłości system emerytalny, który będzie 
uzupełniał państwowy system emerytalny 
(dziś się zwie Pracowniczy Program Emery-
talny). Jeden z punktów Pakietu dotyczy relacji 
firmy ze związkami zawodowymi. Wprawdzie 
ustawa o związkach zawodowych większość 
kwestii rozstrzyga, ale w Pakiecie znalazły się 
szczegółowe rozwiązania. Na przykład uzgod-
niliśmy, że zebrania związków zawodowych 
będą się odbywały w czasie pracy, że Philip 
Morris zapewni związkom zawodowym 
nieodpłatnie pomieszczenia i w „rozsądnych 
granicach” sprzęt niezbędny do prowadzenia 
działalności. Tu krótkie wyjaśnienie. Komisja 
wystąpiła do zarządu PM o wyliczenia opłaty 
za używanie pomieszczeń biurowych, jednak 
zarząd zrezygnował z naliczania opłat. Jeśli 
chodzi o sprzęt biurowy, to nigdy nie korzy-
staliśmy z takowego nawet w „granicach 
rozsądku”.

Ostatni punkt Pakietu brzmi: „Wszelkie 
zmiany niniejszego Pakietu socjalnego 
wymagają formy pisemnej i podpisania przez 
wszystkie strony”. Wynika z tego, że jakakolwiek 
zmiana treści Pakietu musi się odbyć w drodze 
porozumienia stron. Taka miała miejsce tylko 
raz, a zdarzyło się chyba pięć lat po sprzedaży 
ZPT. Dotyczyła wynagrodzenia za czas choro-
bowego. Pakiet socjalny przewidywał, że 
świadczenia dla pracowników z tego tytułu 
(chorobowego) zostaną podniesione z 80% do 
100%. Wprawdzie to 100% było nieco inaczej 
wyliczane (tylko z wynagrodzenia podsta-
wowego), ale przez kilka lat obowiązywało. 
Ten zapis stał się kartą przetargową w negocja-
cjach dotyczących proponowanych zwolnień 
ok. 120 pracowników. Tak więc Pakiet nadal 
obowiązuje, chociaż dziś nie jest już zbytnio 
„atrakcyjny”. Wspomnieć wypada jeszcze, że ze 
strony zarządu PM były próby wypowiedzenia 
go. Stało się tak w roku 2000. Zarząd Spółki 
oznajmił, że Pakiet nie może obowiązywać 
dożywotnio i nie ma zamiaru wypłacać odpraw 
pracownikom zwalnianym z przyczyn zakładu 
pracy. Komisja poprosiła, wobec tego najbar-
dziej renomowane krakowskie kancelarie 
prawne o wydanie opinii, po których firma się 
wycofała z pierwotnego zamiaru.

W pierwszej połowie października centralne kierownictwo Działu Usług Informatycznych odwiedziło Kraków. 
Kolejny raz zresztą w ostatnich miesiącach. Ta wizyta okazała się jednak różnić nieco od poprzednich. Wszystko 
za sprawą niefrasobliwego zastosowania technologii.

W poprzednim BIS-ie zapowiadaliśmy rozmowę z Przewodniczącym Komisji o tak zwanym „Pakiecie socjal-
nym”. Skłoniły nas do tego pytania pracowników. Co to za twór? Czego dotyczy? Czy obecnie ma jakiekolwiek 
znaczenie? Żeby to wyjaśnić, musimy się cofnąć do wczesnych lat dziewięćdziesiątych. 

Brawo, IS! Pakiet socjalny – co to za twór?
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Litery znajdujące się pod czerwonymi cyframi, od 1 do 11, dadzą hasło krzyżówki  Rozwiązania prosimy przesyłać do biura Komisji i odebrać nagrody! Za poprawne 
rozwiązanie Krzyżówki 158, nagrody wylosowali: Beata Kucińska i Paweł Wieczorek. Zapraszamy po odbiór nagród. 

1.  Transporter opancerzony
4. Żarłoczność psychiczna
7. Dzielnica w Bielsku - Białej
8.  Ta rzeka słynie z największych okazów suma w Europie
10. Takie buty
12.  Liczyła 3 manipuły, czyli 6 centurii
14.  Grupa społeczna, ale zamknięta
15. Andrzej…..Modrzewski
16. Morały opowiada
17. Maskara do rzęs
19. Forma terenu
22. Popularne imię japońskie
24. Slynny rewolwerowiec
25. Jak się tam pisało, to prędzej czy później adresat list otrzyma
26.  Rzadkie imię dla dziewczynki – pochodzenia rosyjskiego
27. Taka beczułka

1.  Rower dla dziecka
2. Nowela Sienkiewicza 
3.  Szok na giełdzie
4. Brat, w języku afrykańskim
5.  Kiedyś Persja
6. Kiedyś z tego strzelano
9.  Pożegnania 
11. Płynie w Jakucji i ma ponad 1700 km długości
12. Bije brawo za pieniądze
13. Z żelaza, stali a pływa
16.  Nazywana bywa „psim zębem” lub „kurzą stopką”
18.  Wyspa na jeziorze Jeziorak
20. Siwucha
21. Skórka owcza
23. Kiedyś się tak zwracano do kelnerów
24. Ewa, ale tak swojsko      

Poziomo: Pionowo :




