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Książki kucharskie (tak, były wówczas 

takowe) czeskie, austriackie czy francuskie, 

że o polskich nie wspomnę, rozpisywały 

się o tym specjale i podawały przepis na 

niego. Przepis był bardzo prosty. Szczupaka 

oczosawszy, narysowawszy i w dzwona 

posiekłszy nasolić na godzinę albo dwie. 

Z garść grochu, kilka cybul i kilka korzeni 

pietruszki, także z kilka grzanek białego 

chleba uwarzywszy, to wszytko przez sito 

przecierać, jajec wbić. Rozprawić go winem, 

pieprzem, imbierem, muszkatowym kwiatem 

i szafranem zaprawiwszy, przywarzyć. 

Przydać cukru i masła, a szczupaka z soli 

opłukawszy, uwarz w tym wszytkim”. Proste? 

Była też skomplikowana wersja „szczupaka 

po polsku”, mianowicie taki, co to był 

podawany w całości i jak w XII księdze Pana 

Tadeusza: 

W końcu sekret kucharski: ryba nie krojona, 

U głowy przysmażona, we środku pieczona, 

A mająca potrawkę z sosem u ogona.

   Potrafili tak przyrządzać rybkę tylko 

polscy kucharze. Nie było to łatwe. W czasie 

pieczenia szczupaka na rożnie trzeba było 

część jego polewać olejem i posypywać 

mąką, część obwiązać szmatką i polewać 

octem winnym, a część przeznaczoną do 

upieczenia polać tłuszczem dopiero pod 

koniec przygotowywania. A propos książek 

kucharskich. Wiecie Państwo jak rozpoczyna 

się holenderska? Pożycz jedno jajko.  

     Dobrze, tyle o szczupaku. Czas na 

posumowanie ubiegłego roku, czas na 

refleksje, na rachunek sumienia też i jeszcze 

na przyrzeczenia. Rzucę palenie, nie będę 

klął, będę więcej czytał, nie jadł tłusto i takie 

tam inne.  

  Ja nie przyrzekam, ale rachunek sumienia 

i podsumowanie ubiegłego roku i owszem, 

na dodatek czynię to publicznie. Przyznaję, 

jestem faszystą i bolszewikiem współ-

czesnym, wziąłem udział w marszu hańby, 

a wcześniej z faszystami śpiewałem Mazurka 

Dąbrowskiego. Nie, nie Odę do Radości ino 

Hymn Polski. W marszu szło jeszcze 250 

tysięcy mnie podobnych, a śpiewało kilka-

dziesiąt tysięcy, co absolutnie nie może być 

okolicznością łagodzącą. Tyle o sobie. Teraz 

o mężach i żonach stanu. 

     Rochefoucauld francuski pisarz i filozof 

raczył był powiedzieć: „Nie ma gorszych 

głupców od wykształconych głupców”. Pani 

premierzyca Kopaczowa wprawdzie jest 

wykształcona, w takim zakresie, że skończyła 

studia, bo jeśli się przyjrzeć synonimom 

słowa wykształcona; kulturalna, lotna, 

błyskotliwa czy mądra, to już są wątpliwości. 

Pani Kopacz, co najmniej jest lotna jak 

naftalina w szafie i błyskotliwa jak kotlecik 

w Pendolino. Jeszcze jeden synonim do 

słowa wykształcona, to „z wyobraźnią”.  No tu 

trochę lepiej. Premierzyca wyobraziła sobie, 

że ludzie (których wówczas nie było) rzucali 

kamieniami do dinozaurów, w ten sposób 

ich uśmiercając. Ej tam, ej tam pani Ewo. Nie 

rzucali nawet gdyby byli na świecie. Mieli 

bardziej wyrafinowane metody. Dawniej 

młodzian w skórę odziana organ miał jak 

wieża, tym organem jak maczugą polował na 

zwierza. Taaaaa, mieli ciężką rękę. 

„Duża wiedza nierzadko osłania brak 

inteligencji, budzi pozory inteligencji…

uczoność, specjalizacja, niekoniecznie idzie 

z rozumem. Pewien psychiatra niemiecki 

(Loewenfeld)stwierdził, że słaby stopień 

idiotyzmu nie przeszkadza uzyskać gimna-

zjalnego wyksztalcenia. Skoro tak jest, to 

nie ma powodu wątpić, że osobniki o tymże 

poziomie umysłowym kończyć mogą uniwer-

sytet i otrzymywać stopnie naukowe…tak 

przed wiekiem napisał profesor Jan Dawid 

(wybitny polski psycholog i pedagog), pisał 

jakby o przypadku Stefana N. znanego od 

niedawna jako Jurny Stefan. Wielu jednak 

uważa, że posądzanie Stefana o niecne 

czyny to ściema, bo od dawna wiadomo, że 

on działacz ZCHN-u, wartości chrześcijańskie 

przedkłada nad wszelakie pokusy. Że niby 

z dziewczynkami się zabawiał względem 

tego co i owszem. Bzura. Rozmawiał, ale nie 

konsumował! Tłumaczył im, jak przystało na 

entomologa, czym się różni Jętka pospolita 

od Połątki pospolitej, a rodzina błotnisz-

kowatych od rodziny świteziankowatych.  

Dzieweczki się żaliły, że po wykładach Stefan 

profesor nie dawał napiwków, tylko kazał się 

oglądać w telewizji. No to teraz wiemy, ze 

źródeł wiarygodnych, że bardziej do niego 

pasuje przymiotnik oszczędny, aniżeli jurny. 

On zresztą prawie jak Makarenko. „Chodź 

dziewko, ja cię uczyć każę”

   Dobrze, dajmy spokój Stefanowi. Idzie 

Wiosna! Idzie pod tęczową flagą i jak to 

wiosna, niesie ciepło, radość, nadzieję. 

Najbardziej cieszy się stary portfel. Koniec 

z bieda emeryturami. Koniec też z kolejkami 

do lekarza, koniec z kopalniami – trza 

wyciepać wongel z Polski, płaca minimalna 

jak w Japonii albo innej Francji – trzy 

tysiące na twarz, no i Internet w końcu trafi 

pod strzechy. Wszędzie będzie i w Polsce 

A i w Polsce B i w chałupie i w stodole. 

Wszędzie będzie!

Krzyś pyta nauczyciela. Proszę pana czy 

u mnie w domu też będzie Internet.

- Ależ oczywiście, że będzie.

- A u mnie w piwnicy też będzie?

- Naturalnie, będzie.

- A u Jasia w domu też będzie?

- Będzie, oczywiście.

- A w piwnicy u Jasia będzie?

- No pewnie.

- A nieprawda, bo Jasio nie ma piwnicy.

F.S.
F.S.

Szanowni Czytelnicy
Już luty, a tak niedawno wstaliśmy od świątecznego stołu. Było ciepło, choinkowo, kolędowo, były życzenia, 

wybaczanie, przebaczanie. Jeszcze czujemy zapach pierogów z kapustą i karpia w galarecie. A szczupaka 

„po polsku”? Szczupak „po polsku”, to był hit kulinarny w XVI i XVII wiecznej Europie.  

Tak, to nie pomyłka. Pół wieku pracował w naszej firmie Aleksander Kucza. Któż nie znał Alka, bo nieomal 

wszyscy współpracownicy tak się do niego zwracali. 

Pół wieku w Monopolu

Może dlatego, że zawsze był uśmiech-
nięty i tryskał humoru. Aktywność 
zawodową rozpoczął we wrześniu 1968 
roku jednocześnie ucząc się w Zasad-
niczej Szkole Zawodowej przy Zakładach 
Przemysłu Tytoniowego w Krakowie, bo tak 
do chwili prywatyzacji zwała się oficjalnie 
nasza firma, zawodu ślusarza – mechanika. 
Przez siedemnaście lat pełnił funkcję bryga-

dzisty w Dziale Głównego Mechanika. 
W ostatnim okresie pracował na stanowisku 
mechanika utrzymania ruchu i systemów 
strategicznych. W grudniu ubiegłego roku 
postanowił przejść na emeryturę – po 50 
latach pracy. Alek był członkiem „Solidar-
ności” i jak zwykle w takim przypadku 
(rozstania z firmą) Komisja zorganizowała 
dla Niego skromne, aczkolwiek sympa-

tyczne pożegnanie. Były wspomnienia, 
były życzenia, drobny upominek. Koledzy 
z zespołu dziękowali za wspólne lata pracy, 
życzyli przyjemnie spędzanych emeryckich 
lat w zdrowiu. Skąd w tytule Monopol. 
Gdy Alek rozpoczynał pracę firma zwała 
się jak już wyjaśniliśmy, chyba jednak nikt 
z krakowian nie używał oficjalnej nazwy. 
Mówiło się Monopol.

Wspólne zdjęcie z kolegami z pracy. W środku „po cywilu” Alek Kucza.

Na zdjęciu od lewej: Piotr Babiak, Bogdan Gajda, Jerzy Wadowski, Rudolf Grec, Aleksander Kucza, Józef Knapik i Roman Smalec.
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BIS. Czy to ostatnia nasza rozmowa na tym 
forum?
Rudolf Grec. Niekoniecznie, ale jedna 
z ostatnich.

BIS. Podjąłeś decyzje o przejściu na 
emeryturę?
Rudolf Grec. Tak, poinformowałem już 
o tym Komisję. Funkcję przewodniczącego 
będę pełnił do czasu Zakładowego Zebrania 
Delegatów. Myślę, że Zebranie, które wybierze 
nowego przewodniczącego, odbędzie się na 
początku kwietnia.

BIS. Skąd taka decyzja?
Rudolf Grec. Ubiegłoroczny incydent ze 
zdrowiem był sygnałem, że trzeba zmienić 
tryb życia. Czas na odpoczynek.

BIS. W związku z zakończeniem pracy byłeś 
specjalnym gościem na Konferencji Działu 
Operacyjnego 
Rudolf Grec. Był to dla mnie ważny 
i wyjątkowy dzień. Nie spodziewałem się 
tak miłego pożegnania. Była to dla mnie 
wielka i wzruszająca niespodzianka. Oprócz 
życzeń otrzymałem między innymi piękną 
pamiątkową szablę z dedykacją.

BIS. Czy możemy poznać jej treść 
Rudolf Grec. „W podziękowaniu za 
waleczność, otwarty dialog, partnerstwo 
biznesowe i troskę o dobro nas wszystkich 
z wyrazami wdzięczności i szacunku – Zarząd 
Philip Morris Polska”. Jeszcze raz pragnę za to 
serdecznie podziękować. To wydarzenie na 
długo pozostanie w mojej pamięci.

BIS. Odchodzisz na emeryturę dopiero 
za kilka miesięcy. Teraz masz na „głowie” 
podwyżki. Jest nadzieja, że nie powtórzą się 
zeszłoroczne zawirowania?
Rudolf Grec. Sądzę, że tym razem będzie 
inaczej. Sama kwota bazowa podwyżek, 
w odniesieniu do sytuacji firmy jest inna 
– powiedziałbym – mniej konfliktogenna. 
Na głowie będzie też dopiero co zakomuni-
kowana nowa strategia działu operacyjnego, 
która będzie wymagającym zadaniem dla 
wszystkich. 

BIS. Proponowany na ten rok wzrost płac jest 
nieco większy aniżeli w ubiegłym roku.
Rudolf Grec. Tak, to prawda, że nie jest 
znacząco większy, tyle tylko, że każdy rok jest 
inny. To znaczy inny wynik finansowy firmy, 
inna inflacja, inny rynek płac itp. Na pewno 
wysokość proponowanej podwyżki „głowy 
nie urywa”. Rozmawiamy o jej zwiększenie 
o dodatkach i co jest ważne o rozszerzeniu 
„widełek”. Mam nadzieję, że w tym roku 
uda się osiągnąć porozumienie. Nie jest to 
tylko moja opinia, również Komisji, która 23 
stycznia odbyła swoje pierwsze w tym roku 
posiedzenie.

BIS. Rozumiem, że sprawy płacowe były 
głównym tematem posiedzenia?
Rudolf Grec. To zrozumiałe, ale inne też 
były ważne. Na przykład sprawy związane 
z bezpieczeństwem pracy, z systemem ocen 
czy po raz kolejny, z OPEN plus.

BIS. Czy i PM nadszedł zmierzch systemu 
ocen (piszemy o tym osobno)?

Rudolf Grec. Nie wiem czy zmierzch, 
w każdym razie zanosi się na zmianę 
w ocenianiu. Jeszcze nie znam szczegółów, ale 
wiem, że zmiany nastąpią. My, jako Związek 
apelujemy do zarządu firmy, by całkowicie 
zrezygnował z systemu oceniania w sposób, 
w jaki jest to czynione w firmie. Obawiam się, 
że może nastąpić zamiana w stylu „zamienił 
stryjek siekierkę na kijek”.

BIS. O OPEN plus nie pytam, wystarczy wyjść 
na halę produkcyjną i posłuchać komentarzy 
pracowników. I co ciekawe, w tych 
komentarzach sporo niedowierzania o efekty 
i zmartwienie o ponoszone na ten cel koszty 
finansowe i społeczne.
Rudolf Grec.  Zdarza się, że śmiech czy drwiny, 
są efektem zapowiedzi, że jak będą „szczęśliwe 
maszyny „to również szczęśliwi pracujący na 
nich ludzie. W zdarzeniu z rzeczywistością 
wywołuje to u niektórych pracowników takie 
reakcje. Na razie zwiększają się obciążenia - 
zwłaszcza operatorów, biurokracja i koszty 
a efekty i wyniki są bardzo dyskusyjne. 

BIS. Chyba jednak nie do śmiechu jest tym, 
którym przybywa obowiązków?
Rudolf Grec. Tak to prawda. Odbieramy wiele 
sygnałów o przeciążeniu pracą. Oczywiście 
reagujemy, widzimy działania naprawcze, ale 
moim zdaniem są zbyt wolne i na razie mało 
skuteczne. Widzę jednak dobrą wolę ze strony 
kierownictwa, aby tej sytuacji jakoś zaradzić. 
Jest to dla nas jedna z ważniejszych aktualnie 
spraw.

BIS. Firma jest jednak chwalona, nawet przez 
związki zawodowe, za wysoki poziom bhp.
Rudolf Grec.  Zdaję sobie sprawę, że w firmie, 
w każdej firmie, nie jest tak, że coś się poprawi 
w dziedzinie bezpieczeństwa, jest już raz na 
zawsze dobrze. Tak nie jest i nigdy nie będzie, 
bo firma to żywy organizm. Trzeba więc 
stałej kontroli i stałej dbałości o poprawę 
warunków pracy. W tym, że warunki bezpie-
czeństwa są na dobrym poziomie, oprócz 
starań wszystkich pracowników, działu BHP 
jest również zasługa Społecznej Inspekcji 
Pracy. 

BIS. Kierownictwo przedstawiło nową 
strategię dla działu operacyjnego związaną 
ze zmianą kultury firmy i hasłem „Świat bez 
dymu tytoniowego”.
Rudolf Grec. Zgadza się. Okazuje się, że 
produkcja tradycyjnych papierosów jest 
również elementem nowej kultury firmy. To 
moim zdaniem poważna sprawa a szczegóły 
będą pracownikom komunikowane. Strategia 
obejmuje kilka kluczowych kwestii oraz 
etapów realizacji. Jest to kolejna, wielka 
transformacja, której efektem ma być 
między innymi poprawa efektywności, 
obniżka kosztów i standaryzacja. Rozwój 
ludzi, Open plus, ograniczenie strat, IQOS, 
czyste powietrze to główne filary strategii. 
Uważam jednak, że mogą jej podołać 
dobrze zmotywowani pracownicy oraz 
przyjazne środowisko pracy. Zmiany będą 
z nami konsultowane zarówno na szczeblu 
europejskim, jak i krajowym.

BIS. Dziękuję za rozmowę.
(redakcja)

To pierwsza w tym roku rozmowa, aczkolwiek jedna z ostatnich z Przewodniczącym Komisji Rudolfem 
Grecem.

Chodzi o posiedzenie Komisji w dniu 23 stycznia. Posiedzenie numer 1, bo pierwsze w tym roku.

Porozmawiajmy
z Przewodniczącym Komisji Rudolfem Grecem o bieżących sprawach

Posiedzenie nr 1

Plan posiedzenia był następujący:
1. Informacja z bieżących prac biura 

i Prezydium KM.
2. Propozycja podwyżek płac na 2019 rok.
3. Plan pracy i szkoleń dla członków KM.
4. Organizacja ZZD. 
5. Sprawy różne.
W informacji, której jak zwykle w imieniu 

Prezydium Komisji udzielił Przewodniczący 
Rudolf Grec, omówił przebieg ważnych 
spotkań, w których uczestniczył, a które 
dotyczyły żywotnych spraw pracowniczych. 
Przypomniał też interwencje, podjęte przez 
Prezydium. Z tych pierwszych wymienił: udział 
w spotkaniu z działem usług serwisowych, 
które dotyczyło przetargu na stołówkę, 
dostawę wody i palarnie. W kolejnych dwóch 
spotkaniach dotyczących w pierwszym 
przypadku profilaktyki zdrowotnej oraz 
tzw. wellnes, w drugim projektu zarzą-
dzania wiekiem. No i w spotkaniu niezwykle 
istotnym, podczas którego przedstawione 
zostały propozycje podwyżek płac na rok 
2019. Trzeba wyjaśnić, że w przypadku 
wyboru dostawców czy przetargów, rola 
związków zawodowych nie jest stanowiąca. 
Jest doradcza. Jednak biorąc udział w tych 
spotkaniach, można wyrazić opinie pracow-
ników czy Komisji. Ostateczna decyzje 
podejmuje zarząd firmy.

Prezydium na prośbę pracowników 
magazynu krajanki interweniowało w sprawie 
zbyt dużego zapylenie w tym magazynie. 
W tym przypadku akurat rola związków jest 
duża. Brak reakcji ze strony firmy może się 
spotkać ze zdecydowaną reakcją związków. 
W tym przypadku reakcja była, czy jednak na 

miarę oczekiwań pracowników, czas pokarze.
Podwyżki płac, a konkretnie propozycja 

podwyżek płac na 2019 rok złożona organi-
zacją związkowym przez kierownictwo firmy, 
była kolejnym punktem posiedzenie Komisji. 
Ta propozycja to zwyżka płac o 3,7%. Rudolf 
Grec przypominał, że w ubiegłym roku 
związki zawodowe nie podpisały porozu-
mienia płacowego, uznały bowiem propo-
nowaną wysokość podwyżki za zbyt skromne.

W tym roku zasadniczym argumentem 
za propozycją firmy jest wysokość progno-
zowanej inflacji. Członkowie Komisji wyrazili 
dezaprobatę dla takiej argumentacji. 
Wysokość inflacji może być tylko z jednym 
z elementów branych pod uwagę przy 
ustalaniu podwyżek. Firma zapomina, że 
są jeszcze inne ważne elementy np. wynik 
finansowy, wydajność, złożoność pracy, uciąż-
liwość itp. Rzecz jasna rozmowy dotyczące 
płac nie są zakończone i zapewne trwać będą 
jeszcze dość długo i możliwe jest jeszcze inne 
propozycje i uzgodnienia. Wiele też wskazuje 
na to, że tak zwane wypadanie z grup, jeśli 
będzie, to dotyczyć może zaledwie kilku 
przypadków. Komisja oficjalnie odniosła się 
do propozycji kierownictw, przedstawiając 
swoje, odpowiednio je argumentując.

Zgodnie z porządkiem posiedzenie 
Komisja przygotowała plan pracy, szkoleń 
i działalności socjalnej na rzecz członków 
Związku. Czytelników zapewne interesuje ten 
trzeci plan.

Komisja podobnie, jak w poprzednich 
latach, zamierza wspierać finansowo działowe 
spotkania integracje. Powinny odbywać się 
dotychczasowej formie, ale poszczególne 

działy, powinny same je organizować.
Na prośbę sporej ilości członków Związku, 

Komisja postanowiła pomóc w utworzeniu 
sekcji wędkarskiej. 

W maju lub czerwcu przewidziany jest 
wyjazd dla kobiet w ramach programu „Urodna 
Hanka”. Dokładny termin zostanie wkrótce 
ustalony i podany do wiadomości. Wiadomo 
tylko, że odbędzie się w Krynicy - Zdroju.

We wrześniu Komisja zaplanowała zorga-
nizowanie wycieczki zagranicznej. W tym 
roku Włochy, a dokładniej Liguria.  Jak Liguria 
to pięć pięknych miejscowości na riwierze 
liguryjskiej, ale także San Remo, Portofino czy 
Genova. Będą też organizowane wycieczki 
krajowe, szczególne górskie. Będą organi-
zowane głównie w okresie wakacyjnym.

Dla dzieci i młodzieży proponowany 
jest obóz w Bułgarii, a dla uprawiających 
sport udział w spartakiadzie spożywców na 
Mazurach.

Zapewne dla części Komisji zaskoczeniem 
był punkt dotyczący organizacji Zakła-
dowego Zebrania Delegatów. Przyczyna 
wynika z tego, że Przewodniczący Rudolf 
Grec podjął decyzje o przejściu na emeryturę. 
W takim przypadku konieczne jest zwołanie 
Zebrania Delegatów, które wybierze następcę 
obecnego Przewodniczącego. Dokładnej 
daty nie ustalono, ale przypuszczalny termin 
to koniec marca lub początek kwietnia.

Na koniec posiedzenia podjęto uchwały 
i decyzje m.in. o wypłacie czterech świadczeń 
statutowych oraz o przyjęciu w poczet 
członków NSZZ „Solidarność” dwóch pracow-
ników.

(red)
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 „Systemy ocen są „śmiertelną chorobą” 
ograniczającą współpracę między pracow-
nikami (i między kierownikami) kierująca uwagę 
tylko na widoczne wyniki. Często kierownicy 
wykorzystują oceny do ustalania płac. A także 
do udzielania kar i nagród. Oceny są subiek-
tywne. Zazwyczaj nie odzwierciedlają ani 
rzeczywistej efektywności, ani potencjalnych 
możliwości ocenianej osoby. Są kłamliwe”. Tak 
systemy ocen pracowniczych oceniał Edwards 
Deming amerykański statystyk, bezsprzecznie 
najsłynniejszy specjalista w dziedzinie 
teorii zarządzania. To właśnie jemu Japonia 
zawdzięcza swój rozwój gospodarczy, w której 
stał się nieomal bohaterem narodowym. 
Deming uważał, systemy ocen za formę 
szykan wobec pracowników, bowiem jego 
zdaniem (ale i innych światowej rangi specja-
listów od zarządzania) tylko 5% problemów 
związanych z jakością i wydajnością można 
przypisać pracownikom. Reszta zależy od 
organizacji pracy. Ten człowiek, odznaczony 
w roku 1960 przez cesarza Japonii Orderem 

Świętego Skarbu jeszcze i tak mówił o 
ocenianiu pracowników. „Nie cierpię ocen. Nie 
cierpię oceniania innych i nie cierpię tego, żeby 
inni osadzali mnie. Czyż kierownik nie powinien 
być wychowawcą, a nie sędzią.”. Opinie pana 
Deminga, ale również innych ekspertów w 
dziedzinie zarządzania wielokrotnie przyta-
czaliśmy w BIS-ach. Pisaliśmy również, że 

pracownik musi być przekonany, że spotka 
się z osądem obiektywnym i sprawiedliwym 
i jeszcze, że słaba ocena często powoduje lęk 
przed ocenianiem i z kolei nierzadko pociąga 
to za sobą szereg złych zachowań. Powoływa-
liśmy się na opinie wielu psychologów, którzy 
na podstawie przeprowadzanych badań 
stwierdzili, że pracownicy, którzy wiedzą, że 
będą systemowo oceniani, pracują gorzej. Są 
mniej kreatywni. Boją się ryzykować. Niekiedy 
wychodząc z założenia, że „i śmiech niekiedy 
jest nauka, kiedy się z przywar nie z osób 
natrząsa” kpiliśmy z systemów, a dokładniej 
z zawartości arkuszy ocen. Twórcy prześcigali 
się w konstruowaniu kryteriów ocen i wycho-
dziło na przykład tak: „Umie skonstruować 
konstruktywne argumenty stosownie do 
sytuacji”, „Posiada otwarty umysł podczas 
słuchania opinii i poglądów innych”, „Jasno i 
zrozumiale przedstawia swoje myśli”, ‘Buduje 
dobre relacje”, „Wychodzi poza schematy 
myślowe”, „Dar wymowy, ekspresja”. I uwaga. 
Te kryteria dotyczyły pracowników na stano-

wiskach niskich w hierarchii stanowisk. Nasi 
adwersarze starali się nas przekonywać, 
jakie dobrodziejstwo niosą ze sobą różne 
SOOP-y i MAP-y. Jak zbawcze są dla podejmo-
wania trafnych decyzji przez zarządzających, 
między innymi pozwalają im podejmować 
jedynie słuszne i sprawiedliwe decyzje o 
awansach. I jeszcze, że to instrument polityki 

motywacyjnej i rozwojowej pracowników. 
Można byłoby jeszcze długo przypominać. 
Systemowe ocenianie jest także źródłem 
stresu. Bardzo wyraźnie wykazały to wyniki 
ankiety przeprowadzonej przez Komisję kilka 
lat temu. Przypominamy wyniki dwóch pytań 
dotyczących oceniania. 

A teraz uzasadnieniu tytułu. CORAZ 
WIĘCEJ FIRM REZYGNUJE Z SYSTEMOWEGO 
OCENIANIA PRACOWNIKÓW. Zarządy firm 
przyznają, że takie ocenianie było niesku-
teczne, ale i demotywujące. Zanosi się wręcz 
na rewolucję w zarządzaniu. Ci, którzy do 
niedawna wychwalali pod niebiosa systemy 
ocen, dziś nie zostawiają suchej nitki na nich. 
Jak podaje portal plushr.pl już 6 procent firm 
z listy Fortune 500, czyli 500 największych 
amerykańskich przedsiębiorstw, klasyfiko-
wanych według przychodów brutto, zrezy-
gnowało z systemów ocen w swoich firmach. 
Wiele innych uznało, a raczej przyznało, że 
systemowe ocenianie, to strata czasu, strata 
pieniędzy, absolutnie nie motywujące, za to 

tworzące kiepską atmosferę w pracy, i często 
doprowadzają do rozpadu relacji pomiędzy 
pracownikami a managerami. Przyznają też, 
że nawet najlepiej skonstruowany kwestiona-
riusz ocen nie daje obiektywnych rezultatów. 
Dlaczego? Bo zawsze, absolutnie zawsze, 
ocena jest subiektywna i zależna od ocenia-
jącego. A nie mówiliśmy?

Od 1 stycznia weszła w życie zmieniona Ustawa o związkach zawodowych.  Zmian w Ustawie nie jest 

dużo, jednak niektóre z nich, dużej wagi. Najważniejsza, dotyczy definicji osoby, która może wstąpić do 

związku zawodowego. 

Mówiliśmy, pisaliśmy, tłumaczyliśmy i to dziesiątki razy. Przedstawialiśmy argumenty przeciw, powołując się 

na najwybitniejsze autorytety w dziedzinie zarządzania, psychologów, socjologów. Podawaliśmy przykłady 

bezduszności systemów, ba broniliśmy pokrzywdzonych z tego powodu w sądach. W końcu wieszczyliśmy, 

że te absurdalne systemy w niesławie odejdą do lamusa. Tak, tak. Chodzi o systemy ocen pracowniczych.

Ustawa po nowemu A nie mówiliśmy!

Czuję, że źródłem mojego stresu jest obawa przed 
wynikami ocen pracowniczych.

Czuję, że źródłem mojego stresu jest niesprawiedliwy, 
niewłaściwy sposób oceniania pracowników.

Od początku stycznia wszyscy 

wykonujący pracę na podstawie umów 

cywilnoprawnych oraz samozatrudnieni 

mają prawo do tworzenia i wstępowania 

do związków zawodowych. Prawo takie 

mają także wolontariusze, stażyści i inne 

osoby, które świadczą osobiście pracę bez 

wynagrodzenia, pod warunkiem, że są 

związani z pracodawcą dłużej niż 6 miesięcy. 

Ważne jest przy tym, że osoba zatrudniona 

na umowę cywilnoprawną będzie mogła 

zostać objęta ochroną związkową i tym 

samym być chroniona przed zwolnieniem 

(czy zmianą warunków zatrudnienia). 

Osoby zatrudnione na innej podstawie 

niż umowa o pracę, będą miały prawo 

do dochodzenia swoich roszczeń, ale nie 

będą miały prawa domagania się przywró-

cenia do pracy, jeśli zostały niesłusznie 

zwolnione. Będą mogły domagać się 

rekompensaty pieniężnej w przypadku 

rozwiązania lub niekorzystnej zmiany 

umowy przez pracodawcę bez uzyskania 

zgody zarządu związku zawodowego.

  Kolejna zmiana w Ustawie dotyczy 

progu reprezentatywności związku 

zawodowego. Próg ten został podniesiony. 

I tak w przypadku organizacji reprezen-

tatywnych na poziomie krajowym (OPZZ, 

FZZ i Solidarność), ten próg zmienił się 

z 7% do 8%, dla pozostałych organizacji 

z 10% do 15%. Jeżeli żadna z organizacji 

nie przekracza wymaganych progów 

w zakładzie pracy, to reprezentatywna 

w rozumieniu ustawy będzie ta, która 

posiada więcej członków. Jeżeli na terenie 

zakładu pracy jest tylko jedna organizacja 

– ona jest reprezentatywna. Ta zmiana 

wchodzi w życie 23 sierpnia 2019 r.

  Następną istotną zmianą, a raczej 

nowością jest możliwość sprawdzenia 

przez pracodawcę liczby członków organi-

zacji zakładowej. Gdy będzie miał wątpli-

wości, co liczby podawanej przez organi-

zację, będzie mógł wnieść zastrzeżenie, 

co do tego. Wówczas, jeżeli związek nie 

wniesie do sądu w ciągu 30 dni wniosku 

o ustalenie liczby członków, to utraci status 

organizacji zakładowej. Trzeba będzie 

przedstawić sądowi i udowodnić, kto 

i od kiedy należy do związku. Tu niezwykle 

ważna informacja – pracodawca nie będzie 

miał dostępu do imiennej listy członków 

związku. Jedynie sąd będzie znał taką listę. 

Z tym się łączy kolejna zmiana, mianowicie 

zmiana dotyczących przekazywania praco-

dawcy informacji o ilości członków związku. 

Nie będą one kwartalne, tylko półroczne. 

Organizacje związkowe będą je składać 

tylko dwa razy w roku. Będą podawały 

ilość członków organizacji związkowej na 

dzień 30 czerwca i 31 grudnia. Raz podana 

liczba będzie obowiązywać przez okres 

sześciu miesięcy. Od ilości członków zależy 

ilość przysługujących organizacji etatów, 

liczby godzin związkowych czy liczba osób 

chronionych.

No i w końcu Art.28 – w tym przypadku 

zmiana polegająca na tym, że ustawodawca 

precyzuje, jakich informacji ma obowiązek 

udzielić pracodawca zakładowej organi-

zacji związkowej, niezbędnych do prowa-

dzenia działalności, jeśli o takowe organi-

zacja związkowa wystąpi pisemnie. 

Wyróżnił przy tym cztery najważniejsze, 

a dotyczą one:

- warunków pracy i zasad wynagradzania;

- działalności i sytuacji ekonomicznej 

pracodawcy związanych z zatrud-

nieniem oraz przewidywanych w tym 

zakresie zmian;

- stanu, struktury i przewidywanych zmian 

zatrudnienia oraz działań mających na 

celu utrzymanie poziomu zatrudnienia;

- działań, które mogą powodować 

istotne zmiany w organizacji pracy lub 

podstawach zatrudnienia.

Pracodawca jest zobowiązany udzielić 

wnioskowanych informacji w terminie 

nieprzekraczającym 30 dni od dnia otrzy-

mania wniosku.

   Warto jeszcze wspomnieć o Artykule 

3. 1. zakazującym nierównego trakto-

wania w zatrudnieniu z powodu przyna-

leżności do związku zawodowego lub 

pozostawania poza nim albo wykonywania 

funkcji związkowej. Artykuł ten wymienia 

niedozwolone zachowania, które noszą 

znamiona dyskryminacji ze względu na 

przynależność związkową. Do takich należą 

między innymi: odmowa nawiązania lub 

rozwiązanie stosunku prawnego, nieko-

rzystne ukształtowanie wynagrodzenia za 

pracę zarobkową lub innych warunków 

zatrudnienia albo pominięcie przy awanso-

waniu, lub przyznawaniu innych świadczeń 

związanych z pracą zarobkową, pominięcie 

przy typowaniu do udziału w szkoleniach 

podnoszących kwalifikacje zawodowe. 

Zapis ten kończy zdanie – chyba że praco-

dawca udowodni, że kierował się obiek-

tywnymi powodami.

 W Ustawie przewidziane są kary 

zarówno dla pracodawców, jak i związków 

zawodowych, za nieprzestrzeganie jej 

przepisów, ale o winie i karze decydować 

może tylko sąd. 
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Truizmem jest mówienie, że sport to zdrowie. Dziedziną sportu, którą można uprawiać bez względu 

na wiek, płeć czy status materialny jest bieganie. Bieganie w Polsce stało się modą, modą pożądaną. 

Zostało okrzyknięte najbardziej popularną aktywnością fizyczną roku 2014. Nikogo dziś nie dziwi widok 

biegającej rodziny, młodzieży, starszych pań i panów. Mogą oni liczyć na życzliwy uśmiech przechod-

niów. Bieganie wciąga, staje się nałogiem, dla wielu sposobem na życie. Zdrowe życie. W takim amator-

skim bieganiu można odnosić sukcesy, zdobywać nagrody, z których największą jest…satysfakcja. Zresztą 

przekonajmy się sami.

Biegać każdy może.

BIS. Przedstaw się czytelnikom Biuletynu.
Marcin Meus. Nazywam się Marcin Meus. 
Od 11 lat pracuję w Philipp Morris Polska 
na stanowisku mechanika, od początku 
mojej pracy związany jestem z jednostką 
wsparcia Secondary. Obecnie pracuję 
w dziale wsparcia projektów.

BIS. Twoją pasją jest bieganie. Jak się to 
zaczęło?
Marcin Meus. Zaczęło się dość banalnie 
i nic nie zapowiadało, że przerodzi się 
w pasję. Bliższa mi była inna dziedzina 
sportu. Od najmłodszych lat, to piłka 
można była dla mnie numerem jeden. 
Zresztą piłka jest sprawczynią mojej pasji. 
Od roku 2012 grałem w piłkarskiej lidze 
szóstek i zimą następnego roku, by przygo-
tować się kondycyjne do wiosennych 
rozgrywek, zacząłem biegać. Najpierw 

pętle 4 - kilometrowe, później nieco 
dłuższe. Trwało to do jesieni. Wówczas 
postanowiłem spróbować sił w zawodach. 
Nadarzyła się okazja wzięcia udziału 
w biegu organizowanym w zakładzie. 
Firma organizowała bieg PMI – maraton. 
Ku mojemu zaskoczeniu zająłem w nim 
drugie miejsce.

BIS. To był ten moment, sygnał, żeby się 
„przebranżowić”? 
Marcin Meus. Zdecydowanie tak. Wynik 
w PMI- maratonie był bodźcem i sygnałem 
dla mnie, by spróbować biegania. Tym 
bardziej, że miałem do tego kompana – 
mojego przyjaciela Jarka.

BIS. Następny bieg był już poważniejszy?
Marcin Meus. Następny bieg to był 
krakowski bieg sylwestrowy na dystansie 10 

kilometrów. Atmosfera tamtych zawodów 
nas oczarowała, sprawiła, że trzymamy się 
razem do dziś, zaliczyliśmy od tamtej pory 
wiele różnych dystansów i typów biegów. 

BIS. A później?
Marcin Meus. Później już było jak w powie-
dzeniu, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. 
Brałem udział w kolejnych zawodach, 
łamałem kolejne dystanse, zaliczyłem 
półmaraton, ale cały czas miałem w głowie 
pokonanie królewskiego dystansu 42 195 
km – maratonu. Mojemu koledze udało się 
to już na jesieni 2015, ja zaliczyłem tylko 
31 km i zszedłem z trasy z powodu odwod-
nienia. Biegacze nazywają to klasycznym 
zgonem. Pechowy był dla mnie kolejny rok, 
rok 2016. Leczenie kontuzji spowodowało 
brak aktywności sportowej nieomal przez 
cały ten rok.

BIS. Jednak się pozbierałeś?
Marcin Meus. Mimo to, jak się później 
okazało, tamten rok był przełomowym 
w mojej amatorskiej karierze biegowej. 
W zakładzie poznałem Tadka Maja - którego 
podziwiałem za znakomite wyniki biegowe, 
i bogatą karierę zawodową z wieku juniora. 
Poprosiłem go, żeby został moim trenerem 
biegowym. Pod okiem Tadka „klepane” 
parę razy w tygodniu kilometry, zamieniły 
się w zróżnicowane treningi, które tak 
naprawdę pozwoliły mi wskoczyć na wyższy 
poziom biegania amatorskiego.

BIS. Twoje dotychczasowe największe 
sukcesy to?
Marcin Meus. Każdy zaliczony bieg 
jest pewnego rodzaju sukcesem, a ten 
największy, wierzę, że jeszcze przede mną. 
Rok 2018 był bardzo udany. W końcu 
pokonałem po 4 latach biegania królewski 
dystans. Na wiosnę w Krakowie i na jesień we 
włoskiej Ravennie z niezłym wynikiem jak na 
amatora 3:00:04. Był też bieg, o którym nie 
mogę zapomnieć powiedzieć, bieg pamięci 

Bogdana Włosika, młodego chłopca zastrze-
lonego w czasie stanu wojennego. W tym 
biegu z 13 czasem w generalce, zająłem 1 
miejsce w kategorii członków „Solidarności”, 
czym chyba sprawiłem niespodziankę 
naszej Komisji.

BIS. Jakie więc palny na przyszłość?
Marcin Meus. Imprezą topową, dla mnie 
w przyszłym roku, będą lekkoatletyczne 
mistrzostwa świata masters w Toruniu, 
gdzie wystartuję na dwóch dystansach. 

BIS. Będziesz tam jedynym reprezen-
tantem „Solidarności” i PMP? 
Marcin Meus. Chciałbym, żeby w porozu-
mieniu z naszym Związkiem i zakładem 
powstała u nas, w Philip Morris, amatorska 
grupa biegowa. Pod okiem kogoś 
doświadczonego wszyscy chętni mogliby 
spróbować tego sportu, przez co i co 
jest moim marzeniem, nasz zakładowy 
bieg PMI- maraton, zyskałby większą 
popularność i rangę, a z takiego grona 
zapewne byłoby więcej reprezentantów 

podczas mistrzostw wysokiej rangi.

BIS. Jakie więc masz rady dla tych, którzy 
chcieliby spróbować biegania?
Marcin Meus. Co mogę doradzić ze 
swojej strony? Spróbujcie zacząć, nie 
patrząc na wiek, bo on nie ma znaczenia. 
Ci którzy to już zrobili, zaczęli truchtać, 
biegać, namawiam na starty w zawodach. 
Zawsze panuje tam wspaniała atmosfera, 
a biegów jest mnóstwo, no i czerpcie 
z tego jak najwięcej zabawy, a tych którzy 
już będą chcieli pokonywać swoje własne 
bariery, czeka ciężka praca na treningach, 
ale nagroda czeka na mecie w postaci 
rekordu życiowego i ogromnej satysfakcji.

BIS. Dziękujemy za rozmowę i życzymy 
sukcesów w Toruniu.
Marcin Meus. Dziękuję, pozdrawiam 
wszystkich pracowników, mam nadzieje, 
że uda się tym wywiadem kogoś zachęcić 
do biegania, a że jest to początek roku, 
życzę pomyślności w roku 2019.  I do 
zobaczenia na trasach biegowych.

Marcin na ostatniej prostej.

Puchar i nagroda za zwycięstwo w Biegu „Solidarności”. Marcin przed maratonem w Ravennie.
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Niemal wszystkie decyzje o charakterze społecznym i ekonomicznym podejmowane są w warunkach 

niepewności. Jednym ze sposobów zmniejszania stopnia niepewności jest poznanie opinii osób, których 

skutki owych decyzji będą dotyczyć. Mniejszy stopień niepewności to mniejsze ryzyko podjęcia błędnej 

decyzji.

Ankietka - kokietka?

Wszyscy na co dzień spotykamy się 

z badaniami ankietowymi. Przeprowadzają 

je różnorakie podmioty próbujące poznać 

nasze opinie na temat dostarczanych 

usług, jakości obsługi czy też zakupionych 

towarów. Celem badania naszej opinii 

jest zgromadzenie takich informacji, które 

umożliwią firmom podejmowanie lepszych, 

skuteczniejszych decyzji biznesowych. 

Dzięki temu będą mogły lepiej dopasować 

swoją ofertę do naszych potrzeb, a w konse-

kwencji zwiększyć poziom naszej satysfakcji 

jako klientów.

W naukach społecznych badanie ankietowe 

jest metodą poznawczą służącą określeniu 

charakterystyki grup społecznych, ich 

struktury, potrzeb i oczekiwań. Aby uzyskać 

wnioski nieobarczone znaczącym błędem 

konieczna jest jednak rzetelność badawcza. 

Błędne wnioski oznaczają bowiem błędne 

decyzje.

Posłużę się tutaj metaforą medyczną: jeśli 

błędne wyniki badań trafią w ręce choćby 

najlepszego lekarza, to na ich podstawie 

postawi on równie błędną diagnozę, 

a następnie zaordynuje nam niewłaściwą 

terapię. A wyobraźcie sobie, co dopiero może 

się zdarzyć, jeśli do tego i medyk mierny. 

Zanim odkryje, dlaczego stan pacjenta się 

pogarsza, konsekwencje mogą być drama-

tyczne – przede wszystkim dla pacjenta.

Tymczasem w badaniach ankietowych 

o błąd nietrudno, gdyż jest to materia tyleż 

subtelna, co zawiła. Przede wszystkim trzeba 

jasno określić, czemu ankieta ma służyć. 

Następnie cel ten skrupulatnie i uczciwie 

realizować od początku do końca: od etapu 

układania pytań, poprzez formułowanie na 

ich podstawie wniosków końcowych, aż po 

oparty na nich plan działania.

Tyle teorii. Przyjrzyjmy się zatem 

praktycznym zastosowaniom, czyli temu jak 

niektóre korporacje korzystają z metodo-

logii badań ankietowych, aby poznać 

opinię swoich pracowników. Najczę-

ściej angażują one specjalistyczne firmy 

zewnętrzne, które zajmują się badaniami 

ankietowymi. Same bowiem  nie mają ani 

czasu ani odpowiednio wyspecjalizowanej 

wiedzy, aby dochować naukowej rzetel-

ności badania. Ponadto firma zewnętrzna 

daje respondentom wrażenie anonimo-

wości i niezależności przeprowadzanej 

ankiety. Pamiętajmy jednak, że firma taka 

prowadzi przecież działalność komercyjną, 

toteż brzmienie pytań i struktura formu-

larza ankiety niekoniecznie będą wolne od 

wpływu zleceniodawcy.

Ponadto zleceniodawca będzie mógł 

wymusić na firmie zewnętrznej, aby na 

bieżąco raportowała, ilu pracowników 

wypełniło formularz, a następnie użyć 

środków kierowniczej persfazji, by do 

wzięcia udziału w ankiecie „zachęcić” tych, 

którzy się ociągają. Nie ma znaczenia, 

dlaczego nie mają ochoty wziąć udziału 

w takim „badaniu”. Nieważne też, że 

obawiają się braku anonimowości wynika-

jącej z konstrukcji metryczki. Może to 

nawet lepiej, że obawiają się możliwych 

represji, bo dzięki temu udzielą „lepszych” 

odpowiedzi, a wtedy lokalne kierownictwo 

uzyska lepszy wynik względem korpora-

cyjnej średniej.

Dzięki takiemu podejściu będzie można 

wykazać, że na przykład równowaga 

między życiem zawodowym a prywatnym 

nie stanowi problemu dla pracowników, 

albo, że efektywność menedżerska jest 

wystarczająco dobra. W niektórych firmach 

wzorem do naśladowania stają się nawet 

kierownicy, którym podwładni dają same 

„piątki”, bo w efekcie satysfakcja pracow-

ników w ich zespołach jest bliska setki (tzn. 

100%), a to podnosi ogólny wynik dyrektora. 

Jak więc nie nagrodzić takiego kierownika, 

który ankietę potraktował wystarczająco 

poważnie i przeprowadził zawczasu ze 

swoimi pracownikami odpowiednie 

rozmowy? Po ankiecie zresztą też.

Żeby ankieta „dobrze” wyszła można też 

sformułować pytania ankietowe tak, żeby 

respondent nie miał możliwości wyrażenia 

niezadowolenia, albo użyć języka nieści-

słego, bądź takiego, którego nie rozumie. 

Wtedy odpowie zapewne „poprawnie” 

a jeśli nawet nie, to będzie można wynik 

odpowiednio „zinterpretować” na etapie 

analiz. Na przykład: jeśli pracownicy wyrażą 

niezadowolenie ze sposobu, w jaki kierow-

nictwo zarządza przypadkami niespełniania 

oczekiwań, to będzie można wyprowadzić 

końcowy wniosek, że pracownicy chcą 

zwalniania większej ilości osób a nie, że 

kryteria oceny, nagradzania i awansowania 

są niezrozumiałe. 

A co, jeśli w takiej przykładowej korporacji, 

pomimo wszelkich wysiłków kierownictwa, 

pracownicy okażą się jednak niewystarczająco 

zadowoleni? Albo powiedzą na przykład, 

że nie mają zaufania do kierownictwa, że 

nie rozumieją wizji firmy? Że zamiast dumy 

jak kiedyś, czują raczej wstyd, bo nawet 

pracownicy firm zewnętrznych kpią z poziomu 

organizacji pracy? Co ma taka korporacja 

zrobić, jak się jej pracownicy zaczną z tych 

powodów zwalniać? Przepis jest dość banalny 

i sprawdzony niejednokrotnie w różnych 

systemach sprawowania władzy:

Krok 1.  Wrzucić taką „nieudaną” ankietę do 

kosza

Krok 2. Zerwać współpracę z firmą, 

która przeprowadzała ankietę 

i okrzyknąć ją bandą nieudacz-

ników

Krok 3. Wykupić czas antenowy w jakiejś 

„odpowiedniej” audycji radiowej 

i powiedzieć tam, że w firmie jest 

zaufanie oraz, że panuje poczucie 

sprawiedliwego wynagradzania 

i awansowania

Krok 4. Napisać jakiś przychylny artykuł 

sponsorowany i opublikować go 

na łamach lokalnej prasy

Krok 5. Zakupić naklejki z napisem „najpięk-

niejszy pracodawca”, „przyjaciel 

rodziny” itp. i okleić nimi co się da

Krok 6. Zatrudnić więcej osób do działu 

rekrutacji oraz dodatkowych 

kierowników projektów HR

Zabrzmiało jak zły sen? Na szczęście 

w naszej firmie wyniki badań satysfakcji 

pracowników są źródłem autentycznej 

i głębokiej inspiracji dla kierownictwa. 

Dzięki nim kierownictwo podejmuje lepsze 

decyzje, zarówno pracownicy jak i maszyny 

są coraz szczęśliwsze, a toksyczna polityka 

nie zaburza rzetelności badań ankietowych. 

A co ? Może nie?

M

Znane są terminy niektórych tegorocznych 
imprez organizowanych przez Komisję. 
Podajemy je z wyprzedzeniem, bowiem 
od ilości chętnych zależy, czy się odbędą. 
Zapisy przyjmowane są w biurze Komisji, 
tam też można uzyskać szczegółowe 
informacje dotyczących proponowanych 
wyjazdów.

1. „Urodna Hanka” Krynica-Zdrój – Centrum 
Zdrowia i Urody Geovita w terminie:  
Prawdopodobny termin w czerwcu br.
Zapisy do 31 marca.

2. Obóz, kolonia dla młodzieży w Bułgarii 
– Kurort św. Konstantyn i Elena w terminie: 
26.07-06.08 br. 
Zapisy do 1 marca.

3. Wycieczka Włochy – Liguria, w terminie: 
16.09 do 23.09 br. 
Zapisy do 30 kwietnia.

Znane są terminy niektórych tegorocznych imprez organizowanych przez Komisję. 

Wycieczka, obóz, relax dla pań.
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Minęły ponad trzy miesiące od zakończenia XXIX Krajowego Zjazdu Delegatów Naszego Związku. Zjazd 

zakończył kadencję 2014 – 2018 i rozpoczął nową, przypadającą na lata 2018 – 2022. Wybrał nowe władze, 

o czym pisaliśmy w poprzednim BIS-ie. Dziś chcemy podsumować minioną kadencję. 

Zapewne nie przesadzę, gdy powiem, że działalność naszej społecznej inspekcji pracy jest godna pochwa-

ły, a w porównaniu z podobnymi służbami w innych firmach zdecydowanie się wyróżnia. Zresztą doceniła 

to Okręgowa Inspekcja w Krakowie, która w konkursie na „Najaktywniejszego Zakładowego Społecznego 

Inspektora Pracy” przyznała ten prestiżowy tytuł naszemu zakładowemu inspektorowi pracy Józkowi Kna-

pikowi za rok 2014. Został doceniony za profesjonalizm i duże zaangażowanie. Było to wyróżnienie dla 

Józka, ale także dla całej przez niego kierowanej SIP w Philip Morris Polska, a że tytuł zobowiązuje, więc 

i poziom zaangażowanie stale jest wysoki.

Jest się czym pochwalić. SIP podsumowanie.  

 Czy była naznaczona spektakularnymi 

sukcesami, czy kompletnymi porażkami? 

Tych drugich, chociażby nie wiem, jak 

chciał się ktoś doszukać, to mu się nie 

uda. Nie mamy zamiaru kadzić sobie 

samym, udając, że wszystko było dobrze, 

a skuteczność stu procentowa. Tak nie 

było, bo być nie mogło. Zresztą Związek, 

to co uzyskał, osiągnął drogą negocjacji. 

Prawdą jest jednak, że obecna ekipa 

rządząca, chce rozmawiać ze związkami 

zawodowymi. 

No to przypomnijmy sobie, co osiągnął 

Związek w czasie poprzedniej kadencji.

 Bez wątpienia najbardziej spektaku-

larnym sukcesem było przywrócenie 

wieku emerytalnego. Stało się tak dzięki 

determinacji „Solidarności”. Przypo-

minamy, że nasz Związek już w roku 2011 

zebrał blisko 1,4 miliona podpisów pod 

wnioskiem o referendum w tej sprawie. 

Niestety, na poprzednim rządzie i sejmie 

nie zrobiła wrażenia taka ilość podpisów. 

Przed wyborami prezydenckimi w roku 

2015 „Solidarność” zawarła porozumienie 

z kandydatem Andrzejem Dudą. Związek 

zobowiązał się poprzeć go, a ten, gdy 

wygra wybory skorzysta z prawa do 

inicjatywy ustawodawczej i wprowadzi 

do parlamentu projekt ustawy o wieku 

emerytalnym. Tak też się stało. Dziś Polacy 

sami mogą decydować, czy po osiągnieciu 

wieku emerytalnego chcą dalej pracować, 

czy przejść na emeryturę.

 Ograniczenie handlu w niedziele, 

to także sukces „Solidarności”. W tym 

przypadku również zbierano podpisy pod 

projektem ustawy ograniczającej handel 

w niedziele i święta. Należało zebrać 100 

tysięcy, aby projekt ustawy mógł trafić do 

Sejmu. Zebrano ich znacznie więcej. Od 1 

marca tego roku zakaz handlu w niedziele 

stał się faktem. Na razie, to znaczy do 

końca roku 2019 będzie ograniczenie, 

a od stycznia 2020 już obowiązywał będzie 

całkowity zakaz – z nielicznymi wyjątkami.

  Inny, zrealizowany postulat „Solidarności”, 

szczególnie ważny dla najmniej zarabia-

jących, to wprowadzenie przepisów 

dotyczących minimalnej stawki godzi-

nowej.  13 złotych brutto, to nadal niska 

stawka, ale pierwszy krok został zrobiony, 

Pamiętać należy, że nadal wiele osób 

pracuje na tak zwanych „śmieciówkach” 

i dla nich jest to spory wzrost płacy.

 Być może nasi pracownicy nie bardzo 

rozumieli, co znaczy „syndrom” pierwszej 

dniówki”, bowiem w PM nie do pomyślenia 

byłaby taka sytuacja, ale w wielu firmach 

niestety było normalką. Działało to tak, że 

pracodawca przyjmował pracownika do 

pracy, a umowę o niej mógł mu dostarczyć 

do końca dnia. W rezultacie wielu 

pracowało bez wynagrodzenie, bowiem 

na koniec dnia dowiadywali się, że nie 

będą zatrudnieni. Od września 2016 roku, 

dzięki uporowi Związku, zapis pozwa-

lający na coś takiego, został usunięty 

z przepisów.

Społeczna inspekcja pracy jest kierowana 

przez zakładowe organizacje związkowe 

i reprezentuje wszystkich pracowników. 

Można więc powiedzieć, że pracownicy 

mają możliwość i prawo nadzoru nad 

warunkami pracy. Skoro jednak inspekcja 

pracy kierowana jest przez związki 

zawodowe działające w zakładzie, to 

zrozumiałe jest, że ma obowiązek składać 

wobec nich (zw. zawodowych) informacje 

z działalności. 

 I właśnie w dniach 24/25 stycznia 

w Dobczycach odbyło się takie sprawoz-

dawcze spotkanie, podsumowujące 

działalność w roku 2018. Informacje złożyli 

inspektorzy poszczególnych działów i co 

oczywiste, zakładowy społeczny inspektor 

pracy. Lista spraw, którymi zajmowali się 

inspektorzy, jest naprawdę pokaźna, co 

bezpośrednio przekłada się na poprawę 

bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. 

Kierownictwo, co podkreślali inspektorzy, 

poza nielicznymi wyjątkami, reaguje 

w sposób właściwy na zgłaszane zagro-

żenia czy uwagi. Nie trzeba przypominać, 

co załatwiono pozytywnie, ale koniecznie 

trzeba wskazywać, co trzeba zmienić, by 

praca była bezpieczniejsza i nieszkodliwa 

dla pracowników. Nie jest bowiem tak, że 

nie ma niczego do poprawy. Jest i inspek-

torzy wyraźnie wyartykułowali, co trzeba 

zmienić, usprawnić, czy szybciej poprawić. 

Oto osiem istotnych problemów, które 

dedykowane są zarządowi firmy z nadzieją 

na szybkie rozwiązanie ich:

1. Zbyt długi czas trwania usuwania 

niektórych usterek, taka sytuacja 

stwarza realne zagrożenie wypadkami.  

2. Zakładowa Komisja BHP – jest poprawa 

atmosfery pracy, ale jest również 

oczekiwanie lepszego wykorzystania 

jej działalności merytorycznej, konsul-

tacyjnej i opiniotwórczej. 

3. Zapylenie w Magazynie Krajanki – to 

problem, który w ocenie pracow-

ników jest lekceważony przez kierow-

nictwo, a podjęte ostatnio zalecenia, co 

najmniej dyskusyjne.

4. Warunki pracy na rozpruwaczce - ciągłe 

przesuwanie terminów sprawnego 

funkcjonowania nowej – brak 

odpowiedniej informacji i komunikacji 

jest dużym problemem.

5. Sygnalizowany przez inspek-

torów problem z wydzielaniem się 

drażniących oparów przy produkcji 

cygaretek, nie jest ich zdaniem potrak-

towany z należytą uwagą, w każdym 

razie nie otrzymali dotychczas infor-

macji o działaniach eliminujących taki 

stan. 

6. Zbyt duże obciążanie pracą zarówno 

pracowników fizycznych, jak 

i umysłowych. 

7. Podobna i myląca sygnalizacja 

alarmowa na maszynach oraz ta 

wzywająca do ewakuacji.

8. Inspektorzy uważają, że przy opracowy-

waniu i wdrażaniu nowych projektów, 

aspekt ludzki powinien być bardziej 

uwzględniany, nie tylko techniczny czy 

ekonomiczny.

 Roczne podsumowanie działalności SIP 

jest okazją do dyskusji o problemach 

pracowników i firmy. Bezpieczeństwo 

w pracy, przeciwdziałanie wypadkom jest 

chyba jedyną sferą, w której nie występuje 

konflikt interesów pomiędzy związkami 

zawodowymi a kierownictwem. Tu, jak 

nigdzie indziej, jest pole do wspólnego 

działania. Szkoda, że w tym roku nikt 

z kierownictwa firmy nie pojawił się na 

spotkaniu. 

(kos)
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 W ubiegłym roku Komisja Krajowa NSZZ 

„Solidarność” podpisała z LOTOS Paliwa 

umowę, na podstawie której członkowie 

naszego Związku będą mogli uzyskać 

rabat przy zakupie paliwa na stacjach 

polskiego koncernu paliwowego. 

 Co należy zrobić, aby skorzystać z rabatu? 

Każdy kto chce otrzymać kartę LOTOS, 

musi najpierw wyrobić elektroniczną 

legitymację członkowską (plastikową) 

NSZZ „Solidarność”. Wystarczy odwiedzić 

biuro naszej Komisji i wypełnić wniosek 

o wydanie elektronicznej legitymacji. 

 Posiadacze związkowych kart LOTOS 

Biznes otrzymują rabaty – od kilku do 

kilkudziesięciu groszy – za każdy litr paliwa 

standardowego (Pb95, ON, LPG) lub 

paliwa premium LOTOS Dynamic (Pb98, 

ON), a także 10-proc. zniżkę na produkty 

z menu Cafe Punkt, zakup olejów i płynów 

do spryskiwaczy oraz 15-proc. zniżkę na 

usługi myjni.

Tak się przedstawiają rabaty 

na wszystkich stacjach LOTOS 

z wyłączeniem stacji MOP:

Olej napędowy 10 gr/litr

Benzyna: 10 gr/litr

Olej napędowy Dynamic 15 gr/litr

Benzyna bezołowiowa Dynamic 15 gr/litr

Gaz LPG: 7 gr/litr

Myjnia: 15%

Oleje i płyny do spryskiwaczy: 10%

Gastronomia Cafe Punkt: 10%

Na stacjach MOP (Miejsce Obsługi 

Podróżnych – duże stacje przy 

autostradach)

Olej napędowy: 15 gr/litr

Benzyna: 15 gr/litr

Olej napędowy Dynamic 20 gr/litr

Benzyna bezołowiowa Dynamic 20 gr/LTR

Gaz LPG: 12 gr/litr

Myjnia: 15%

Oleje i płyny do spryskiwaczy: 10%

Gastronomia Cafe Punkt: 10%

 Korzystający z rabatów będą mogli 

korzystać także z kart Navigator. Do 

każdego zakupu paliwa lub usługi będą 

naliczane punkty na kartę wg uzgod-

nionego algorytmu. Punkty te będzie 

można wymienić na szereg produktów 

przemysłowych znajdujących się w katalogu.

 W niedługim czasie podobna umowa 

będzie podpisana również z Orlenem. 

Ponadto Związek rozmawia z dużą siecią 

sklepów, aby również i tam członkowie 

„Solidarności” mogli korzystać z rabatów. 

Warto skorzystać.

Taniej o 10 groszy na litrze paliwa, to może nie jest oszołamiająca kwota, ale gdy tankujemy 30 litrów, to 

już 3 zł, a gdy czynimy to trzy razy w miesiącu to już 12 zł. Grosz do grosza. Rosyjskie przysłowie powiada, 

że po kopiejkę i car się schyli, a po rubla to przyklęknie. 

Można taniej tankować? Można.

Może służyć jako nawigacja samochodowa, można 
nim robić zdjęcia i oglądać filmy, albo je nakręcać. 
Można słuchać radia i płacić nim w sklepie. W za-
sadzie pytanie powinno brzmieć: czego nie da się 
wykonać przy pomocy telefonu? To wiedzą wszyscy 
posiadacze „komórki”. Nie wszyscy jednak wiedzą, 
że istnieje kilka rzeczy, które można zrobić w kry-
tycznych sytuacjach. Telefon komórkowy może być 
swoistym kołem ratunkowym albo awaryjnym na-
rzędziem do przetrwania.

Na ryby – nad leniwą rzeczkę cień

Czy wiesz wszystko o swoim telefonie?

Oto kilka rad:
1.  Awaryjny numer na świecie dla telefonów 

komórkowych jest 112. Jeśli znajdziesz 
się w samochodzie poza zasięgiem sieci 
komórkowej, istnieje awaryjny system 
wybierania numeru 112 i komórka będzie 
przeszukiwać wszelkich istniejących opera-
torów telefonów komórkowych w sieci, 
aż do znalezienia go dla ciebie. Tu cieka-
wostka - numer 112 może być wybierany 
nawet, gdy klawiatura jest zablokowana. 

2.  Jeżeli masz zablokowane klucze w 
samochodzie, co zrobić? Wykorzystaj 
telefon komórkowy. Jeśli Twój samochód 
ma zdalnego pilota, to zadzwoń do 
kogoś w domu na ich telefon komórkowy 
ze swojego telefonu komórkowego. 
Przytrzymaj twój telefon komórkowy 
około 30 cm od drzwi samochodu i poproś 
osobę w domu, aby nacisnęła przycisk 
odblokowania zamka w zapasowych 

kluczach, blisko telefonu komórkowego. 
Twój samochód powinien się otworzyć. 
Oszczędzisz czas przywiezienia kluczy 
zapasowych. 

3.  Jeżeli bateria w twojej komórce jest bardzo 
słaba, istnieje ukryta rezerwa prądu. Aby 
uaktywnić ja, naciśnij klawisze * 3370 #. 
Telefon komórkowy zacznie korzystać z tej 
rezerwy i wskaźnik naładowania wskaże 
wzrost do 50% naładowania baterii. Ta 
rezerwa wróci do normy, kiedy podłączysz 
komórkę do ładowania następnym razem. 

4.  Jak wyłączyć skradziony telefon 
komórkowy? Aby sprawdzić numer seryjny 
swojego telefonu komórkowego, wciśnij 
następujące klawisze w telefonie: * # 06 #. 
15-cyfrowy kod pojawi się na ekranie. Ten 
numer jest unikalny dla Twojego telefonu. 
Zapisz go i schowaj gdzieś bezpieczne. 
Gdy telefon zostanie skradziony, możesz 
zadzwonić do swojego operatora 

dostawcy usług telefonicznych i podąć im 
ten kod. Oni będą mieli możliwość zablo-
kować Twój telefon, nawet jeśli złodziej 
zmieni kartę SIM, telefon będzie całkowicie 
bezużyteczny. 

5.  Bardzo często telefon komórkowy jest 
jedynym przedmiotem, który mamy przy 
osobie w chwili wypadku. Ratownicy zapro-
ponowali, aby każdy w swoim telefonie 
umieścił na liście kontaktów osobę, z 
którą należy się skontaktować w nagłych 
wypadkach. Numer takiej osoby należy 
zapisać pod międzynarodowym skrótem 
ICE (in Case of Emergency). Wpisanie więcej 
niż jednej osoby do takiego kontaktu 
wymagałoby następującego oznaczenia: 
ICE1, ICE2, ICE3, itd. (np. ICE2 córka Anna). 
Szybki kontakt pozwoliłby na uzyskanie 
takich informacji jak: grupa krwi, przyj-
mowane leki, choroby przewlekle, alergie, 
itp. 

Wędkarstwo. Niektórzy wzruszają ramionami inni się dziwią jeszcze 
inni śmieją, ale jest coś w nim, że tak wielu przyciąga nad wodę. Jest 
niezawodnym lekarstwem na stres. Jest w końcu sportem. Podobno 
miłośników „moczenia kija” w Polsce jest ponad dwa miliony. Wielu 
jest też u nas w „Solidarności” w PMP. Właśnie kilku z nich, zapropo-
nowało, by Komisja zorganizowała klub wędkarski. Ma to o tyle sens, że 
można wspólnie planować wyjazdy nad rzeki, przeprowadzać zawody, 
organizować wspólny wypoczynek, wspólne uprawianie turystyki. No 
i w końcu można złowić nawet złotą rybkę, tylko nie przesadzić z życze-
niami. 
Co trzeba zrobić by wstąpić do klubu? Bardzo mało. Wystarczy zgłosić 
ten fakt do biura Komisji. Nie potrzebna jest karta wędkarska, żadne 
dokumenty. Już wkrótce przedstawimy  atrakcyjne propozycje dla 
wędkarzy, członków naszego Związku.
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Litery znajdujące się pod czerwonymi cyframi, od 1 do 9 , dadzą hasło krzyżówki  - słynne powiedzenie Heraklita z Efezu. Rozwiązania prosimy przesyłać do biura Komisji 
i odebrać nagrody! 

1. Organizm  ciemnolubny
4. Ciemiężenie
7. Barrrrrrdzo duży instrument
8.  Nasza rzeka
10.  Film science fiction z 2006 roku
12.  Jego symbol - Sb
14.  Benjamin, kwiat
15.  Tworzywo używane przy produkcji samolotów
16. Okres kamienia łupanego
17. Piękne miasteczko w Andaluzji
19.  Niski szczyt nad portykiem
22.  Król starożytnego anatolijskiego miasta Zalpuwa
24. Tuhajbejowicz
25. Mierzy temperaturę
26.  Świątynia w Rzymie
27. Odmiana marchwi 

1. Sokrates
2. Na ugorze
3.  Słodki ziemniak
4. W odmianie mówionej – urok, czar
5.  Trafiła na kamień
6.  Powstaje przez przestawienie liter lub sylab
9.  Był mistrzem świata Formuły 1
11.  Zejdźcie z drogi, gdy on idzie
12. Amerykański terier
13. W jądrach atomowych
16.  Wąż, niejadowity
18.  Kraina szczęścia - wiecznego
20. Aldona, polska aktora filmowa
21. Był na wojennej ścieżce i w krainie kangurów
23. Barka boga słońca RA
24. Okręt Argonautów      

Poziomo: Pionowo :


