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Zastąpi on zmarłego w czerwcu Wojciecha Grzeszka, 

pełniącego tę funkcję przez 23 lata. Nowy Przewodniczący 

z Solidarnością związany jest o początku jej powstania, 

a z Zarządem Regionu Małopolska od 29 lat. W tym czasie pełnił 

wiele znaczących funkcji, od przewodniczącego komisji zakła-

dowej, aż po wiceprzewodniczącego Zarządu Regionu. Życzymy 

Adamowi sukcesów w nowej niezwykle odpowiedzialnej pracy.

Komisja

Adam Lach nowym Przewodniczącym 
Zarządu Regionu Małopolska.

W lutym 1996 roku, dwadzieścia pięć lat temu nastąpiła prywatyzacja Zakładów Przemysłu Tytoniowego 

w Krakowie. Od 1998 nazwa firmy została zmieniana na Philip Morris Polska. 

Od 28 sierpnia Zarząd Regionu Małopolska NSZZ 

„Solidarność” ma nowego Przewodniczącego. 

Delegaci podczas Walnego Zebrania Delegatów, 

w tym dniu zdecydowali, że małopolskiej Soli-

darności przewodniczył będzie Adam Lach. 

Komisja nasz odegrała wiodącą rolę 

w negocjacjach dotyczących tak zwanego 

„pakietu socjalnego”, czyli porozumienia 

pomiędzy związkami zawodowymi i Philip 

Morris, dotyczącego gwarancji pracow-

niczych po prywatyzacji, wzajemnych 

przyszłych relacji i wszystkiego, co dotyczy 

sfery pracowniczej – łącznie z systemem 

wynagradzania, funduszem socjalnym, 

szkoleniami, etc. Pakiet socjalny wraz 

z Zakładowym Układem Zbiorowym 

Pracy był niepodzielną częścią umowy 

sprzedaży firmy przez Skarb Państwa. 

Pakiet podpisany został w styczniu 1996 r. 

Na zdjęciu obok – z lewej Prezes  André 

Calantzopoulos i ówczesny Przewodni-

czący Komisji Franciszek Sójka w chwili po 

podpisaniu porozumienia.

To już 25 lat

Adam Lach (fot. Adam Zyzman)
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Podczas pierwszej fali pandemii, raczej falki, ileż było 

zachwytów, podziwu, schlebiania dzielnym lekarzom i pielę-

gniarkom. Dowożenia jedzenia i picia, piania pieśni i recytowania 

wierszy dziękczynnych pod szpitalami, zapewnienia o dozgonnym 

szacunku za trud, poświęcenie i odwagę. Wszystko z potrzeby 

serca. Serca mają jednak jeszcze inne potrzeby aniżeli wdzięczenie 

się medykom, pandemia się przedłuża, więc przycichły adoracje, 

chociaż lekarze i pielęgniarki podczas trzeciej fali padali na twarz 

i jak nigdy potrzebowali wsparcia i otuchy. Podobnie rzecz się ma 

z firmami. Dokładnie rok temu zarządy korporacji, ojcowską troską, 

starały się udowadniać, że zasługują na zaszczytny tytuł bycia 

przyjaznymi pracownikom - po roku jakoś zapał osłabł. W końcu, jak 

długo można być przyjaznym? Z przyjaźniami tak już jest, rzadko 

bywają trwałe. Nawet przyjaźń polsko-radziecka miała być niewzru-

szona, niezłomna i wieczna, okazała się krucha jak wiosenny lód. 

Jasnowidze, a ci latoś obrodzili, wróżą, że przed nami tych fal jeszcze 

sporo, więc i miłość korporacyjna powróci. Wiadomo przecież od 

dawna, że miłość korporacyjna cierpliwa jest, łaskawa jest i wraca 

nawet gdy chwilowo błądzi. Jeszcze pracownicy odczują ją na 

własnej skórze.

Ale póki co, mogą się cieszyć z nadzwyczajnej opieki w pracy, bo 

nie ma nic cenniejszego, aniżeli nasze zdrowie. Wiadomo od dawna, 

że nikt nie zadba o nasze bezpieczeństwo tak dobrze, jak my sami. 

Sami pracownicy – wzajemnie. Firmy tylko inspirują i stwarzają 

warunki. No i nagradzają! Hojne firmy. Tą hojnością zainteresowała 

się nawet IUF – Międzynarodowa Unia Związków Zawodowych 

Pracowników Żywności, Rolnictwa, itd., do tego stopnia, że wydała 

specjalny poradnik, jak się bronić przed hojnością firm, bowiem 

osłabia ona organizacje związkowe i podważa solidarność w miejscu 

pracy. Guru zarządzania Edwards Deming uważał, a swoją opinię 

poparł na matematycznej analizie statystyk, że 85% wypadków 

w pracy należy przypisać procesowi, a nie bezpośredniej przyczynie 

behawioralnej. Jeśli do tego dodamy opinie jeszcze jednego 

z „wielkich” Pertera Druckera, że większa część tego, co nazywamy 

zarządzaniem, polega na utrudnianiu pracy innym, to wypada się 

zgodzić, że wszelkiej maści BOS -y to ściema. 

Szanowni Państwo, właściwie od tego powinien zacząć. Właśnie 

w lutym minęła 25 rocznica sprzedaży Zakładów Przemysłu 

Tytoniowego w Krakowie firmie Philip Morris. Mniej niż skromnie 

obchodzona, ale jak mogłoby być inaczej, gdy wokół zaraza szaleje. 

Nie tylko tą rocznicę obchodziliśmy bez polotu. Ot, chociażby 

rocznicę przypadająca na 4 czerwca – „demokratycznych wyborów” 

i „obalenia komunizmu”. Bez polotu, bo wkoło zaraza. No i wreszcie 

nie obchodziliśmy 229 rocznicy Konfederacji Targowickiej, bo wkoło 

zaraza. Dużo zarazy, ale z zarazą jest tak, żeby strawestować klasyka: 

zaraza ma to do siebie, że się zbiera i stanowi zagrożenie, a potem 

spływa w niebyt .

FS

Powiada się, że Polaków cechuje słomiany zapał. To stereotyp. Krótkotrwały entuzjazm jest cechą 

większości mieszkańców Świata. Gdyby nie był, ludzie, a tak czynią w każdym kraju, dotrzymy-

waliby swoich postanowień noworocznych. Wydawało mi się jednak, że w czasie zarazy wszelkie 

obietnice wynikające z porywów serca, będą trwałe. Nic z tych rzeczy. 

Szanowni Czytelnicy
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BIS. Zacznijmy od wspomnień. W tym roku 
mija 25 lat od prywatyzacji firmy. Twoje 
wspomnienia, refleksje?
Jacek Łabędzki. W tamtym czasie jeszcze 
nie pełniłem żadnej znaczącej funkcji 
w Związku, więc nie brałem udziału 
w rozmowach dotyczących prywatyzacji czy 
przyszłości firmy. Jak wszyscy pracownicy 
interesowałem się jednak wszystkim, co 
związane było z przejęciem firmy przez 
Philip Morris. Prywatyzacja zakładu, to 
przełomowy moment dla firmy. Uważam, że 
Związek „Solidarność” stanął na wysokości 
zadania - wziął odpowiedzialność za 
część tego procesu, za część społeczną, 
bardzo ważną dla pracowników. Prowadził  
negocjacje dotyczące pakietu socjalnego 
i wszystkiego co z nim związane. Uważam, 
że ówczesna Komisja zrobiła to bardzo 
dobrze. Dość powszechna w tamtym czasie 
panowała opinia, że prywatyzacja Zakładów 
Tytoniowych, jeśli chodzi o sferę społeczną, 
to jedna z lepszych prywatyzacji w Polsce. 
Trzeba pamiętać, że wiele spraw, które były 
wtedy wynegocjowane, obowiązują do 
dzisiaj, oczywiście z pewnymi modyfikacjami, 
ale pracownicy nadal czerpią korzyści z tego, 
chociaż wielu, zwłaszcza młodych, nie wie, że 
nie zawsze tak było. 

BIS. To co mówisz, jest ściśle związane 
z samym przebiegiem prywatyzacji, 
a refleksje po 25 latach?
Jacek Łabędzki. Przez dwadzieścia pięć 
lat wiele się może zmienić, przejść taką 
metamorfozę, że słusznym jest określenie – 
nie do poznania. Tak jest w tym przypadku. 
Z tamtego okresu pamiętam zapaść techno-
logiczną. Zakład nie miał odpowiednich 
środków, aby kupić nowoczesne maszyny, 
wdrożyć nowe technologie. Prywatyzacja 

spowodowała na pewno skok technolo-
giczny, jeśli chodzi o maszyny czy systemy 
pracy.

BIS. A czegoś Ci z tamtego okresu brakuje?
Jacek Łabędzki. Jeśli czegoś mi brakuje, 
to chyba atmosfery w pracy. Odnoszę 
wrażenie, że była lepsza aniżeli obecnie. 
Wiele się na to składa. Wprowadzane tak 
zwane modele biznesowe nie zawsze idą 
w parze ze społeczną sferą. Mimo wszystko 
uważam, że prywatyzacja była potrzebna – 
przyniosła wiele korzyści. Firma się rozrosła, 
unowocześniła. Wielu pracowników musiało 
opuścić firmę, ale proszę zwrócić uwagę, że 
stan zatrudnienia dziś jest taki sam jak przed 
prywatyzacją. Zmieniła się struktura zatrud-
nienia. Miejmy nadzieję, że czeka nas kolejne 
ciekawe 25 lat.

BIS. Tyle wspomnień. Wróćmy do teraźniej-
szości. Ostatnie dwa lata to raczej trudny 
okres dla Związku?
Jacek Łabędzki. Wszystko zostało 
wywrócone przez pandemię, której nikt 
nie przewidział. Nikt też nie wiedział, 
jak się w takiej sytuacji zachować. Część 
pracowników została skierowana do pracy 
zdalnej, ale przecież nie wszyscy mogli tak 
pracować. Pracownicy produkcyjni nie. 
My, to znaczy biuro Komisji pracowaliśmy 
cały czas, chociaż okresowo też zdarzała się 
praca zdalna, nie uniknęliśmy kwarantann. 
Działalność Komisji w jakiś znaczny 
sposób nie została ograniczona, chociaż 
bezpośrednie kontakty z pracownikami 
musiały być ograniczone, zresztą są w jakiś 
sposób nadal. Mogę powiedzieć, że zmieniła 
się tylko forma prowadzenia działalności.

BIS. Czyli wszystkie ważne pracownicze 
sprawy nie były zaniedbywane?

Jacek Łabędzki. Nie były. Zebrania Komisji 
odbywały się wprawdzie online, ale się 
systematycznie odbywały. Wszystkie bieżące 
sprawy były omawiane, było ich wiele, bo 
trzeba pamiętać, że firma przechodziła 
transformację, nastąpiło wiele zmian, które 
należało omówić i ocenić. Prowadzone były 
negocjacje płacowe, funduszu socjalnego 
czy bhp.

BIS. Mówisz o zmianach. Czy w kontekście 
pojawiających się wypowiedzi, bądź co bądź 
najwyższej rangi prezesów PM o zakończeniu 
produkcji tradycyjnych papierosów, 
pracownicy mają powody do obaw, jeśli 
chodzi o przyszłość?
Jacek Łabędzki. Prawdą jest, że już parę lat 
temu zarząd w Lozannie ogłosił budowanie 
przyszłości bez dymu tytoniowego, 
a my w Krakowie produkujemy papierosy 
konwencjonalne i dla nas ta transformacja 
może wydawać się zagrożeniem, zwłaszcza 
właśnie w kontekście pojawiających się 
wspomnianych wypowiedzi najwyższych 
prezesów firmy. Myślę, że pracownicy 
w takiej sytuacji mogą być zdezorientowani. 
Może nastąpić taka sytuacja, że Philip 
Morris zaprzestanie produkcji tradycyjnych 
papierosów, ale nie nastąpi to z dnia na 
dzień. My dwa lata temu w uzyskaliśmy od 
dyrektora Ralfa Zyska zapewnienie, ostatnio 
potwierdzone przez dyrektora do spraw 
operacyjnych na Europę Michele De Prizio, 
że nie powinniśmy się obawiać, bo Philipp 
Morris jeśli odstąpi od produkcji papierosów, 
to będzie to etap zrównoważonego przejścia. 
Podkreślali też ważną pozycję naszej firmy. 
Kraków ma przed sobą, jako fabryka, długą 
przyszłość, ma być wzorem fabryki nie tylko 

dla Europy, ale dla wszystkich fabryk PM. 
Jako Związek uważamy, że takie zapewnienia 

Przez kilka lat, stałą pozycją w Bis-ie był wywiad z przewodniczącym Komisji. 

Rozmawialiśmy o bieżących wydarzeniach, o tym czym zajmuje się Związek. 

Przybliżaliśmy czytelnikom opinie i stanowisko Komisji w wielu istotnych spra-

wach. Wyjaśnialiśmy nieporozumienia i dostarczaliśmy wiarygodnych informa-

cji. Postanowiliśmy wrócić do dawnej tradycji. Dziś po długiej przerwie, rozma-

wiamy z Jackiem Łabędzkim Przewodniczącym Komisji NSZZ „Solidarność”.

Porozmawiajmy
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i cieple słowa powinny być przekazywane 
przez zarząd w Lozannie do wszystkich 
pracowników naszej firmy. Tego brakuje, 
a przecież pamiętamy o zamknięciu bardzo 
dużych zakładów w Holandii i w Niemczech. 
Nie powinno być tak, że związek przekazuje 
takie informacje, zarząd powinien to robić.

BIS. Porozmawiajmy o bieżącej działalności 
Komisji.
Jacek Łabędzki. Dla nas najbardziej 
absorbujący jest zawsze pierwszy kwartał 
każdego roku. Wtedy rozpoczynamy 
rozmowy nt. płac. Na „tapecie” ciągle jest 
jeszcze reorganizacja w SCE, ciągle, bo 
zasadnicze negocjacje dotyczące pakietu 
socjalnego zakończyły się kilka miesięcy 
temu, uważamy, że sukcesem, ale jak 
powiedziałem, reorganizacja ciągle trwa. 
Dotyczyła też dystrybucji, wprawdzie nie 
w takim zakresie jak w SCE, ale byliśmy 
zaangażowani w ten proces, oczywiście jako 
reprezentanci pracowników. No i w końcu 
temat rzeka – OPEN. Wszystkie problemy, 
jakie wynikają z tego, a jest ich ogromna 
ilość, są przedmiotem rozmów, dyskusji, 
a przecież dotyczy to wszystkich działów. 
OPEN powoduje, że mamy „ręce pełne 
roboty”.

BIS. Teraz ważne pytanie, które często 
zadają pracownicy. Czy spodziewana 
jest jakakolwiek redukcja zatrudnienia 
w działach produkcyjnych? To pytanie pada 
w kontekście ponownej propozycji odpraw 
dla pracowników w wieku przedemery-
talnym.
Jacek Łabędzki. Jeśli chodzi o tę kwestię, to 
jesteśmy zasmuceni, że firma postanowiła 
wypowiedzieć umowy pracownikom 
zatrudnionym na czas określony. Niestety 
związek niewiele mógł zdziałać na rzecz tych 
ludzi, bo takie, a nie inne jest prawo i firma 
postępuje zgodnie z nim. Podkreślam, że 
uznajemy to za chybiony pomysł. Co do 
propozycji odpraw. Jak być może pracownicy 
pamiętają, już wiele lat temu Komisja nasza 
zabiegała o wprowadzenie programu 
„zarządzanie wiekiem”. Dzięki naszym 
staraniom powstał taki program, niestety 
nie został wprowadzony w pełni, tak jak tego 
oczekiwaliśmy, ale tylko jego fragmenty. 
Jednym z elementów programu jest pomoc, 

raczej umożliwienie pracownikom, którzy 
są wieku przedemerytalnym i z jakiegoś 
powodu chcieliby wcześniej odejść 
z firmy, stworzenie takiej możliwości. 
Taka możliwość i propozycja pojawiła 
się w zeszłym roku i ponad dwudziestu 
pracowników skorzystało z niej. W tym roku 
firma chce powtórzyć program, ale chce go 
zmodyfikować. Związki zawodowe zostały 
zaproszone do dyskusji o programie. Nie jest 
to chęć pozbycia się starszych pracowników 
– powtarzam oficjalne stanowisko firmy, 
a umożliwienie pracownikom, którzy 
na przykład ze względów zdrowotnych, 
chcieliby wcześniej zakończyć pracę, ale nie 
chcieliby odejść z niczym, to znaczy chcieliby 
otrzymać rekompensatę finansową. Firma 
tłumaczy, że nie może to być superatrakcyjny 
program, bo mogłoby się zdarzyć, że jest 
zbyt dużo chętnych. 

BIS. Wróćmy na chwilę do systemu OPEN. 
W ubiegłym roku Komisja, ale też firma 
przeprowadziły ankietę dotyczącą tego 
systemu. Mówiąc delikatnie, nie wypadły 
one zbyt dobrze.
Jacek Łabędzki. Powiem tak. Nasz 
Związek nie jest przeciwny zmianom, 
nowym technologią, nowym systemom 
organizacyjnym. My się skrupulatnie 
przyglądamy temu, co wdraża firma, więc 
muszę powiedzieć, że według naszej oceny 
popełniono wiele błędów. My zwracamy 
uwagę na nie, ale muszę powiedzieć, że od 
pewnego czasu nie przynoszą efektów. Po 
prosu przez pewien czas były ignorowane, 
chociaż ostatnio pojawiły się propozycje 
rozmów. Jest dużo rzeczy do poprawy, co 
wynika, chociażby ze wspominanych ankiet. 
Pytanie zasadnicze brzmi; czy taki system 
powinien funkcjonować w firmie, która 
od 150 lat produkuje papierosy i czy taka 
firma powinna „zapożyczać” jakiś system od 
innej. Niekoniecznie coś, co sprawdza się 
w firmie X, sprawdzi się w firmie Y. Przede 
wszystkim jednak cokolwiek wprowadza 
się w firmie, np. nowe formy zarządzania, 
powinno się wprowadzać w porozumieniu 
z pracownikami, bo to oni najlepiej znają 
specyfikę swojej pracy. Trzeba też nauczyć 
się przyjmować krytyczne uwagi, bo one 
nie wynikają ze złej woli, ale zwykle z troski. 
Niestety odnoszę wrażenie, że firma nie 

przywykła do krytyki, albo uważa ją za coś 

złego. To błąd.

BIS. Przez pewien czas, załoga działu 

produkcyjnego żyła pewnym skandalem, 

tak to nazwijmy, związanym z wypadkiem 

w pracy. Wiemy, że determinacja Związku 

doprowadziła do finału tej sprawy. 

Przypominamy, że chodziło o nakłanianie 

i wywierania nacisków do zmiany zeznań.

Jacek Łabędzki. Uważam, że to jest 

sprawa bez precedensu w naszej firmie. 

Przynajmniej ja nie spotkałem się ze 

zdarzeniem, aby wysoko postawieni 

menedżerowie podjęli działania niezgodne 

z prawem i zasadami firmy. Jako Komisja 

zareagowaliśmy zdecydowanie, wydaliśmy 

komunikat, w którym potępiliśmy te 

praktyki, ale muszę powiedzieć, że firma też 

odpowiednio postąpiła. Przeprowadzono 

skrupulatne dochodzenie, wyjaśniono 

całą sytuację i wobec osób, które się 

dopuściły nieetycznego zachowania, zostały 

wyciągnięte konsekwencje. W stosunku do 

niektórych nawet drastyczne, adekwatne 

do popełnionego czynu. Dotyczy to osób 

zajmujących wysokie stanowiska w hierarchii 

zakładowej.

BIS. Na koniec. Najbliższe palny Komisji?

Jacek Łabędzki. Jesteśmy w sytuacji, że 

wszelkie plany mogą się okazać niewykonalne. 

Chcielibyśmy wrócić do normalności, ale 

widzimy, że koronawirus nie odpuszcza. 

Chcielibyśmy odbywać normalne spotkania 

związkowe. Jak wcześniej powiedziałem, 

Komisja odbywa swoje posiedzenia online, 

podejmuje decyzje, uchwały, realizuje je. 

Dla przykładu niedawno podjęliśmy decyzje 

o podniesieniu świadczenia statutowego 

z tytułu urodzenie dziecka – do 1 000 zł 

i ustanowiliśmy nowe, dotacje dla dzieci 

członków Związku korzystających z kolonii 

lub obozu. Chcielibyśmy zorganizować 

zebranie delegatów, ale czekamy na 

odpowiedni moment, to znaczy, aby było 

bezpiecznie. Takie zebranie podsumowuje 

dotychczasową działalność Komisji 

i wyznacza cele na najbliższy okres. Wierzę, 

że niedługo nam się uda go zorganizować.

BIS. Dziękuję za rozmowę.
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  Bez okolicznościowych uroczystości, bez przemówień, bez „sztandar wprowadzić”, bez fanfar w końcu 

bez „We Are the Champions” minęła 25.rocznica prywatyzacji Zakładów Tytoniowych w Krakowie. To 

się wydarzyło (sprzedaż firmy) dokładnie 2 lutego 1996 roku. W długiej historii zakładu akt szczególny, 

zasługujący, jeśli nie na huczne obchodzenie jego rocznicy, to zapewne na refleksję. W takich chwilach 

często zastanawiamy się, co by było, gdyby się nie stało się to, co się stało? 

Można wychwalać, ale może 
lepiej napisać prawdę.

Wielu, niebezpodstawnie uważa, że 

sprzedaż zakładów tytoniowych, spiry-

tusowych czy browarów, to pozbywanie 

się rodowych sreber. To prawda, jest 

jednak pewne, ale. O rodowe srebra, aby 

błyszczały, a nie czerniały, trzeba dbać.  

Niestety nie dbał nikt, a na pewno nie ci, 

którzy dbać powinni. Nie dbali kolejni 

ministrowie odpowiedzialni za majątek 

narodowy (poza ministrem w rządzie 

Jana Olszewskiego), nie dbały zarządy 

firm i rady pracownicze. Jedynie, piszę 

to z całkowitym przekonaniem, Związek 

„Solidarność” starał się, aby nieuchronne 

pozbycie się tego majątku, przynosiło 

korzyści państwu i nie krzywdziło pracow-

ników. Dziś już mało kto pamięta, a młodzi 

ludzie kompletnie o tym nie wiedzą, że 

prywatyzacje w Polsce tak naprawdę 

przeprowadzały firmy zagraniczne (sic!). 

Nie inaczej było w przypadku naszych 

zakładów. Za doradcę odpowiedzialnego 

za przygotowanie do prywatyzacji 

zakładów tytoniowych, wybrano brytyjski 

bank inwestycyjny Morgan Grenfell. 

Trochę to dziwnie, by nie powiedzieć 

śmiesznie wyglądało, bo polskie zakłady 

tytoniowe od dawna miały już „swoich” 

kupców i jakiekolwiek doradzanie, czy 

sprzedać i komu sensu nie miało, a już 

za ile to kpina.  O tym, że Philip Morris 

kupi ZPT w Krakowie tak naprawdę 

wiedziano od 1973 roku, a od 1990 juz 

było pewne. Rzecz jasna to „doradztwo” 

słono kosztowało polskich podatników. 

Przy okazji wspomnę o pewnym, ale 

charakterystycznym epizodzie z tamtego 

okresu. „Doradztwo” – używam specjalnie 

cudzysłowu – w imieniu Morgan 

Grennfell wykonywali, jakby to powie-

dzieć, podwykonawcy, czyli młodzi 

ludzie, których zadaniem było przepro-

wadzanie rozmów, między innymi ze 

związkami zawodowymi. Zdarzało się im, 

przychodzić rano na rozmowy w stanie 

wskazującym na to, że nocy bynajmniej 

nie spędzili pogrążeni w błogim śnie. 

Zresztą zwróciłem uwagę asystentowi 

ministra Kaczmarka (ówczesny minister 

przekształceń własnościowych), że chyba 

nie zajmują się prywatyzacją kiosku 

warzywnego. Doradzał też, a nawet 

dyrektorował w PM długoletni tajny 

współpracownik SB, ale o tym dowiedzie-

liśmy się dopiero kilka lat temu. Dobra, 

nie będę więcej przypominał podobnych 

„ciekawostek”, a zapewniam, że było ich 

sporo i to pikantnych.  Wspomniałem, że 

tylko nasz Związek podszedł do sprzedaży 

zakładów z pełną odpowiedzialnością, 

wykorzystując wszystkie uprawnienia 

jakie posiadał, aby zapobiegać bylejakości 

i lekkiemu traktowaniu spraw pracow-

niczych. Jeśli powiem, że toczyliśmy 

permanentne boje o to, to absolutnie nie 

przesadzę. Walczyliśmy z zarządem spółki 

(w okresie przed prywatyzacją zakłady 

przekształcone zostały w spółkę skarbu 

państwa), aby zarządzał firmą i przestał 

prowadzić pracowników „na rzeź”, z radą 

pracowniczą, z jej urzędnikami, aby wstali 

z klęczek i przestali czapkować pracow-

nikom Philip Morris i korzystali ze swoich 

naprawdę dużych uprawnień pozwa-

lających kontrolować przebieg prywa-

tyzacji, z częścią rady nadzorczej spółki 

(ZPT w Krakowie), aby zrozumiała, co 

oznacza słowo nadzór, z ministerstwem 

przekształceń własnościowych, aby 

statut spółki nie krzywdził pracowników 

przy sprzedaży akcji, w końcu z PM, aby 

tak zwany pakiet socjalny i regulamin 

odpraw, pozwalał przetrwać zwalnianym 

pracownikom okres na znalezieni innej 

pracy (bezrobocie wynosiło wówczas 

ponad 10 %). Z perspektywy 25.lat 

uważam, że trafiliśmy dobrze, trafiliśmy, 

to znaczy zakład jako taki, pracownicy 

i plantatorzy. Czy skarb państwa? Trudno 

mi oceniać, zresztą nie chcę. Gdyby, jak to 

się wówczas mówiło, partnerem strate-

gicznym, nie był  Philip Morris, mogłaby 

się ta zabawa kiepsko skończyć. Słowo 
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zabawa użyłem celowo, bo zachowanie 

osób w jakiejś części odpowiedzialnych 

za sprzedaż firmy, uważałem za śmieszne 

i potwornie głupie, bo słowo nieod-

powiedzialne byłoby dla nich komple-

mentem. Odnosiłem często wrażenie, że 

negocjujący ze strony Philip Morris bywali 

zażenowani serwilistycznym zacho-

waniem wielu ludzi. Na koniec przypomnę 

jeszcze jedno wydarzenie zainicjowane 

przez naszą Komisję. Chodzi o bardzo 

popularny we wczesnych lata dziewięć-

dziesiątych program Elżbiety Jaworowicz 

(istnieje dotychczas) „Sprawa dla 

reportera”, poświęcony przemytowi papie-

rosów do Polski zarówno ze wschodu, jak 

i zachodu. Przemyt na niebotyczną skalę, 

osłabiał polskie firmy tytoniowe, tym 

samym zaniżał ich wartość. W tej sprawie 

staraliśmy się zainteresować wszelki insty-

tucje państwowe, niestety z kiepskim 

skutkiem. Tak dbano o rodowe srebra 

i jest to odpowiedź na pytanie stawiane 

przy okazji rocznicy prywatyzacji - co by 

było, gdyby jej nie było.

FS
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Co jakiś czas wraca dyskusja o udział związków zawodowych w polityce. Kilka dni temu, pytanie w jed-

nej z gazet brzmiało: czy związki zawodowe, a konkretnie, czy NSZZ „Solidarność” powinien się wtrącać 

do polityki? Użyte sformułowanie „wtrącać” jest manipulacją słowną, ale biorąc pod uwagę, że autor 

tekstu, co wynikało z treści, nie pała sympatią do „Solidarności”, jest usprawiedliwione. Zresztą z konklu-

zji artykuły wynikało, że absolutnie nie powinien się wtrącać, ale mniejsza o to. 

Jeśli przyjmiemy, że polityka to sprawy 

miasta, państwa, według Arystotelesa 

sztuka rządzenia państwem, której 

celem jest dobro wspólne, Jan Paweł II 

zaś nazwał ją roztropną troską o dobro 

wspólne. Art.1 Konstytucji Rzeczypo-

spolitej Polskiej brzmi: Rzeczpospolita 

Polska jest dobrem wspólnym wszystkich 

obywateli. Już z przytoczonych cytatów 

wynika, że wszyscy powinniśmy dbać 

o swoje państwo, o swoją ojczyznę o dobro 

wspólne, o dobro ogółu. Bezwzględnie 

większe możliwości dbania mają grupy 

zorganizowane w tym związki zawodowe. 

Zresztą związki zawodowe w Polsce, 

szczególnie „Solidarność” mają wyjątkowe 

„uprawnienia”, ba, mają obowiązek 

zajmować się dobrem wspólnym. NSZZ 

„Solidarność” przed kilkudziesięciu laty 

wziął na swoje barki odpowiedzialność za 

ludzi pracy-tym samym uprawia politykę. 

Jest głosem pracowników, głosem ludzi. 

Z jakim rezultatem sprawował i sprawuje 

opiekę, nie zamierzam poddawać analizie. 

Musiałbym powrócić do roku 1980, 

przypominając bowiem rolę i udział tzw. 

ekspertów w tworzeniu Związku i do roku 

1989 do Okrągłego Stołu. Podsumuję 

tamte wydarzenia i ludzi, którym robotnicy 

zaufali tak: dziś z nielicznymi wyjątkami, 

W polityce, czy bez niej?  
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to bardzo bogaci, wstydzący się swojego 

solidarnościowego rodowodu, uważający 

się za nieomylną elitę polityczną. 

Z oddaniem „czapkują” urzędnikom 

brukselskim, ale z własnym narodem 

niekoniecznie chcieli i chcą rozmawiać. 

Ale skłamałbym, gdybym za kiepski stan 

związków zawodnych (mizerna liczebność) 

obwiniał tylko i wyłącznie okrągłosto-

łowców. Sami wykazaliśmy zbyt mało 

przezorności, determinacji, za to sporo 

naiwności i zaufania, także do wszyst-

kiego, co pochodziło z zachodu. Przede 

wszystkim nie doceniliśmy niszczącej 

siły Public relations. Public relations, to 

ogromny przemysł, którego celem jest 

,,kontrolowanie umysłu społeczeństwa. 

Przewrotnie powiem, że „sprawcą” rozwoju 

tego przemysłu są związki zawodowe. 

Przyspieszenie nastąpiło w 1935 roku, po 

tym, jak amerykańscy pracownicy po raz 

pierwszy odnieśli znaczące zwycięstwo. 

Chodzi o Ustawę Wagnera, która przyznała 

im prawo do zrzeszania się. Był to dotkliwy 

cios dla pracodawców. Do tej pory 

zwalczano związki zawodowe w sposób 

brutalny. Pobicia, korumpowanie, a nawet 

morderstwa liderów związkowych nie 

należały do rzadkości. W takich sytuacjach 

opinia publiczna zawsze stawała po 

stronie związkowców. Przedsiębiorcy 

pojęli, że to błąd i trzeba zmienić metody 

walki, jednak bez użycia siły. Aby plan się 

powiódł, zaangażowano wiele instytucji, 

naukowców – wydano ogromne pieniądze 

na opracowanie „humanitarnych” metod 

zwalczania związków zawodowych. Bronią, 

niestety skuteczną, okazał się czarny public 

relations. Gdy w 1936 roku w Johnston 

w Pensylwanii doszło do wielkiego strajku 

Bethelem Steel, wypróbowano nową 

technikę niszczenia ruchu pracowniczego. 

Chodziło o to, aby społeczeństwo odsunęło 

się od związkowców. Przedstawiano ich 

jako element niszczycielski, szkodliwy dla 

ogółu i zagrażający dobru publicznemu. 

Sowicie opłacane media pisały 

o dobrych pracodawcach, którzy zachęcają 

do współpracy w miejscu pracy i amerykań-

skiego stylu życia. Wszyscy jesteśmy równi 

i wszyscy chcemy pracować dla dobra 

ojczyzny, ale mamy złych strajkujących, 

którzy sprawiają kłopoty, podważają nasze 

wysiłki, niszczą amerykański styl życia. 

Musimy ich powstrzymać, by móc nadal żyć 

razem. Zarówno dyrekcje przedsiębiorstw 

i ci, którzy pracują na najniższych stanowi-

skach, mają te same interesy. Dziś mówią 

– jedziemy na tym samym wózku. Ludzie 

w fabrykach mogliby zarabiać więcej, ale 

przeszkadzają w tym związki zawodowe. 

Taki zmasowany przekaz, odpowiednio 

dobrana retoryka, powoli, aczkolwiek 

stopniowo odnosił skutek. 

Od tamtego czasu trwa walka 

propagandowa przeciwko związkom 

zawodowym – metoda przyjęła się na całym 

świecie. Po roku 1989 w byłych krajach 

socjalistycznych propaganda odniosła 

świetne rezultaty, poczyniła spustoszenie 

wśród związkowców.  

Świetne „rezultaty” osiągnięto w Polsce 

dzięki prasie, telewizji, wszelkiej maści 

mediom, wykorzystujących do zwalczania 

związków zawodowych, jakże często ludzi 

z tytułami naukowymi.  W latach dziewięć-

dziesiątych większość polskiej prasy 

przejęły zachodnie koncerny, które perma-

nentnie i z premedytacją starały się zrazić 

czytelników do związków. Duże „zasługi” 

w tym względzie mają również politycy, 

którzy poddali się indoktrynacji. Jako 

„Europejczycy” przyłączyli się do krucjaty 

antyzwiązkowej, z upodobaniem antysoli-

darnościowej.

Dziś w wyobraźni wielu ludzi, lider 

związkowy, to ktoś raczej nie jest tuzem 

intelektualnym, zarabia duże pieniądze, 

posiada mnóstwo przywilejów, jest obcią-

żeniem dla podatnika. Związki dla swych 

partykularnych interesów gotowe są 

zniszczyć zakład i permanentnie wtrącają 

się do polityki. Jednak potwierdzają, że 

w zakładach, w których działają związki 

zawodowe, ludzie zarabiają więcej. To ma 

być argument potwierdzający ich destruk-

cyjną rolę! 

Od wielu lat związki zawodowe 

zabiegają o to, aby w szkołach średnich 

i na wyższych uczelniach związkowcy mieli 

prawo prowadzenia wśród studentów 

akcji informacyjnej. Niestety powołując 

się na autonomię, władze uczelniane nie 

godzą się na to i uznają za wtrącanie się do 

polityki państwa. Za to studentów, nawet 

kierunków humanistycznych, zachęcało 

się i zachęca do kursów przedsiębiorczości 

– podczas których, jeśli czegoś dowiadują 

się o związkach zawodowych, to rzecz 

jasna o ich szkodliwej działalności. Zresztą 

przyszłość związków zawodowych na 

wyższych uczelniach, jawi się w czarnych 

kolorach. Mają ich zastąpić (związki) 

rzecznicy praw i wolności akademickich, co 

w istocie oznacza wyrugowanie związków 

z uczelni. Na razie z uczelni. Już usłużni 

dziennikarze (raczej osoby wykonujący 

polecenia biznesu, zwani dziennika-

rzami) przebąkują o konieczności zakazu 

działalności związkowej bezpośrednio 

w zakładach pracy, a potem... Ktoś powie, 

że to nie możliwe, to nie przejdzie? Będzie 

niemożliwe, jeśli związki bać się będą 

dbać o dobro wspólne, wtrącania się 

do polityki. Jaskrawy przykład? Aż dziw 

bierze, że Komisja Krajowa nie reaguje 

na zapowiedź jawnej wojny z katolikami. 

Albo zapomniała, że Związek opiera swoje 

działania na gruncie etyki chrześcijańskiej 

i katolickiej nauki społecznej, albo boi się, 

że zostanie posądzony o wtrącanie się do 

polityki. Tyle tylko, że unikanie wtrącania 

się może się skończyć ostatecznym opiło-

waniem „Solidarności”

FS
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Bezpieczeństwo oparte
Na zachowaniu – 
Niebezpieczne!
poradnik

CZYM JEST BEZPIECZEŃSTWO 
OPARTE NA ZACHOWANIU ?

BBS (Behaviour Based Safety) ma być sposobem na 
bezpieczne zachowania pracowników podczas wykony-
wania przez nich pracy. Bezpieczeństwo oparte na 
zachowaniu, to metoda, dzięki której, poprzez obser-
wację i analizę zachowania pracowników podczas 
pracy, następuje, a przynajmniej w założeniu powinna 
nastąpić poprawa bezpieczeństwa.

Metoda jest kontrowersyjna, bowiem wydaje 
się, że pracodawcy odpowiedzialność za stan 
bezpieczeństwa, starają się w zawoalowany 
sposób przerzucać na pracowników. Takiego 
zdania jest IUF- światowa federacja związków 
w żywności, rolnictwie, przemyśle tytoniowym 
i hotelarstwie.

Wielu pracodawców wprowadziło programy bezpie-
czeństwa oparte na zachowaniu (BBS) w celu osłabienia 
organizacji związkowych i podważenia solidarności 
w miejscu pracy. Programy BBS narażają pracow-
ników na niebezpieczeństwa, negują odpowiedzialność 
pracodawcy za zapewnienie bezpiecznego miejsca 
pracy i przenoszą odpowiedzialność na pracowników, 
argumentując, że to ich indywidualne zachowanie 
i „niebezpieczne działania” są przyczyną urazów, chorób 
i wypadków śmiertelnych.

Programy BBS mają  
szereg rozpoznawalnych 
charakterystycznych cech,  
należą do nich:

>> pracodawcy wymagają od pracowników, aby 
w określonym czasie dokonali określonej liczby 
obserwacji dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia, 
często swoich współpracowników;

>> programy motywacyjne lub polityka „dyscy-
pliny urazowej”, ograniczają zgłaszanie zdarzeń 
związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy;

>> rywalizacja pomiędzy działami, zespołami poprzez 
stosowanie nagród dla pracowników, którzy osiągają 
najniższe wskaźniki urazów czy wypadków;

>> systemy premii dla kierownictwa związane z niską 
liczbą odnotowanych urazów/zdarzeń;

>> szkolenie pracowników, aby byli obserwatorami 
„krytycznego zachowania” lub „niebezpiecznych 
działań”;

>> nacisk na „prawidłowe techniki podnoszenia” jako 
substytut przeprojektowania stanowiska pracy 
z wykorzystaniem zasad ergonomii.

Międzynarodowe standardy i wytyczne opierają się na 
zasadzie, że pracodawca jest odpowiedzialny za zapewnienie 
bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy. Konwencja 
Międzynarodowej Organizacji Pracy przy ONZ, MOP, 
ustanawia zasadę, „że pracownicy powinni być chronieni 
przed chorobami, dolegliwościami i urazami wynikającymi 

Czym jest bezpieczeństwo oparte na zachowaniu?
Dlaczego programy BBS są niebezpieczne i dlaczego Twój 

związek powinien się tym przejmować?
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z ich zatrudnienia”. Polityka powinna być opracowana 
i wdrożona „w celu zapobiegania wypadkom i urazom 
zdrowotnym wynikającym z pracy, związanym z pracą lub 
występującym w jej trakcie, poprzez minimalizowanie, na 
tyle na ile jest to rozsądnie możliwe, przyczyn zagrożeń 
właściwych dla środowiska pracy.”
(ILO C155, Konwencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, 1981)

Dlaczego programy BBS  
są niebezpieczne i dlaczego  
Twój związek powinien  
się tym przejmować?

>> Systemy BBS przenoszą odpowiedzialność za utrzy-
manie bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy z praco-
dawców na pracowników. Jest to sprzeczne z konwen-
cjami MOP, krajowymi prawami i standardami oraz 
wytycznymi OECD dla przedsiębiorstw wielonaro-
dowych, które to nakładają na pracodawcę odpowie-
dzialność za zapewnienie bezpiecznego i zdrowego 
środowiska pracy.

>> Programy BBS osłabiają SIP (Społecznych Inspek-
torów Pracy), związkowe komisje ds. zdrowia i bezpie-
czeństwa oraz solidarność w miejscu pracy opartą na 
negocjacjach zbiorowych, zwracając pracowników 
przeciwko pracownikom.

>> Programy BBS mogą zachęcać do zaniżania liczby 
urazów, chorób i zagrożeń.

>> Programy BBS przenoszą punkt ciężkości z identyfi-
kowania i kontrolowania zagrożeń.

>> Zagrożenia, które nie zostaną skorygowane, wyeli-
minowane lub ograniczone, będą nadal szkodzić 
pracownikom.

Najskuteczniejszym sposobem zwalczania 
programów bezpieczeństwa opartych na 
zachowaniu jest organizowanie przez związki 
zawodowe procedur BHP opartych na solidnych 
zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy: identy-
fikacji zagrożeń, oceny ryzyka i kontroli zagrożeń 
w oparciu o hierarchię kontroli.

W Polsce stosowne przepisy jednoznacznie określają 
kto ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa 
i higieny pracy w zakładzie pracy. Art.207 kodeksu pracy, 
nie pozostawia najmniejszej wątpliwości, co do tego, że 
odpowiedzialność ponosi pracodawca. Oznacza to, że 
tej odpowiedzialności nie może się zrzec, nie może też 
zrzucić jej na kogoś innego.

Przepisy wyraźnie też precyzują, że to pracodawca 
organizuje pracę i stanowisko pracy. Wszelkie działania 
mające na celu „podzielenie się” odpowiedzialnością 
z pracownikami są nadużyciem.

Uprawnienia  
organizacji  
związkowej

W Art. 23. 1. Ustawy o związkach zawodowych – 
Związki zawodowe sprawują kontrolę nad przestrze-
ganiem prawa pracy oraz uczestniczą, na zasadach 
określonych odrębnymi przepisami, w nadzorze nad 
przestrzeganiem przepisów oraz zasad bezpieczeństwa 
i higieny pracy w zakładzie pracy.  Artykuł 26 tej ustawy 
precyzuje zakres obowiązków zakładowej organizacji 
związkowej - sprawowanie kontroli nad przestrze-
ganiem w zakładzie pracy przepisów prawa pracy, 
a w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa 
i higieny pracy.

Szczególna rola przypada społecznej inspekcji pracy, 
której zadaniem jest sprawowanie skutecznej kontroli 
przestrzegania przepisów prawa pracy.

Znajdź więcej na stronie www..iuf.org IUF : UNITING 
FOOD, FARM & HOTELWORKERS WORLDWIDE
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Europa się starzeje. Starzeją się pracownicy a przy niskiej dzietności w nieomal wszystkich krajach,  

sytuacja budzi niepokój zarówno pracodawców, jak i związków zawodowych. Od wielu lat wprowadzane 

są w firmach różnego rodzaju projekty dotyczące zarządzania wiekiem. Ich celem jest podejmowanie 

takich działań, które pozwolą na racjonalne wykorzystanie pracowników w różnym wieku. Nie zamie-

rzamy oceniać ich skuteczność, ale chyba najwyższa nie jest, bowiem w wielu krajach coraz głośniej się 

mówi o tym problemie w kontekście zagrożenia dla rynku pracy. 

Związki zawodowe nie stronią w tym 

względzie od współpracy z pracodawcami, 

czego dowodem jest, chociażby sytuacja 

w naszej firmie (byliśmy inicjatorami urucho-

mienia programu zarządzania wiekiem). 

Same też starają się wypracowywać strategie 

działań pozwalających udoskonalać proces 

przemian pokoleniowych w firmach, tak 

aby zabezpieczały interesy pracowników 

oraz pracodawców w ramach zarządzania 

wiekiem.

Jednym z projektów związkowych wspie-

rających zarządzanie wiekiem, jest projekt 

„Inicjowanie działań wdrażających autono-

miczne porozumienie ramowe europej-

skich partnerów społecznych, dotyczące 

aktywnego starzenia się i podejścia między-

pokoleniowego”. Projekt jest współtworzony 

przez związki zawodowe z różnych krajów 

(z Belgi, Łotwy, Macedonii Północnej, Polski, 

Rumunii i z Włochy). Z Polski w projekt 

zaangażowany jest NSZZ Solidarność i CIOP 

(Centralny Instytut Ochrony Pracy). Repre-

zentowana jest także Komisja Europejska. 

Z satysfakcją odnotowujemy, że do projektu 

zaproszono naszą Komisję – ktorą  reprezen-

tował Adam Mikuła.

IV edycja projektu odbyła się w dniach 

13-15 września we Florencji. Podczas dyskusji 

poruszane tematy dotyczyły niezbędnej 

współpracy związków zawodowych z praco-

dawcami w kontekście zrozumienia, czym są 

problemy osób zaawansowanych wiekowo 

oraz rozpoczynających kariery zawodowe. 

Problemy starszych pracowników wynikają 

między innymi z obaw przed nowymi 

technologiami, mniejszej mobilności czy 

względów zdrowotnych. Młodsi pracownicy 

uskarżają się na brak perspektyw awansu 

i możliwości podnoszenia kwalifikacji oraz 

braku dostępu do szkoleń. 

Jest wiele przykładów, że w firmach, 

w których pracownikom dostosowano 

zadania do ich aktualnych umiejętności 

i stanu zdrowia, zaobserwowano poprawę 

wydajności, ale także zmniejszenie absencji 

chorobowej i wypadkowości. 

Zarządzanie wiekiem nie może być 

tylko hasłem i tytułem projektu, ale żeby 

przynosiło efekty, potrzebna jest współ-

praca wszystkich zainteresowanych stron. 

Nie może być, jak większość projektów, 

odgórnie narzucony, ale wspólnie wypra-

cowanym i to już na etapie planowania 

i wspólnie kontrolowanym. 

We Florencji 
o zarządzaniu wiekiem

Wspólne zdjęcie uczestników szkolenia. Drugi z prawej Adam Mikuła
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Najpierw wyjaśnienie czym jest emerytura stażowa. Jest to świadczenie przyznawane bez względu na 

wiek. Aby skorzystać z takiego świadczenia, trzeba posiadać odpowiednio długi staż pracy, np. dla ko-

biet 35 lat pracy, dla mężczyzn 40 lat. Przy czym jest jeszcze jeden ważny warunek, żeby otrzymać 

świadczenie, mianowicie taki, że pracując, opłacało się składki w ZUS w takiej wysokości, aby pozwalały 

na wypłatę co najmniej minimalnej emerytury. Ale co najważniejsze w przypadku emerytury stażowej, 

której zwolennikiem jest NSZZ „Solidarność” – jeśli będzie podjęta decyzja o jej uruchomieniu – będzie 

ona prawem, nie obowiązkiem. Mówiąc inaczej, ten kto będzie miał uprawnienia do jej uzyskania, bę-

dzie mógł, jeśli zechce, z niej skorzystać. I tyle.

„Solidarność” nie tylko jest zwolen-

nikiem przywrócenia (kiedyś były) emerytur 

stażowych, ale także inspiratorem obywa-

telskiej inicjatywy ustawodawczej „Emery-

turaZaStaż”. Chodziło o zebranie 100 tysięcy 

podpisów, po to, aby Sejm zmuszony był do 

rozpatrzenia projektu. 

Przeciwnicy emerytur stażowych – 

ach iluż ich jest – politycy, dziennikarze, 

prawnicy, ekonomiści, aktorzy, piosenkarze, 

eksperci od wszystkiego, no i co zrozumiałe 

pracodawcy podnoszą klangor, że cały 

postępowy świat idzie w innym kierunku, 

że nigdzie w Europie nie ma emerytur 

stażowych, że się wydłuża wiek pracujących, 

a nasze związki zawodowe są zacofane itp.

Pomalutku. Wyjaśnijmy to i owo. Po 

w pierwsze w kraju umiłowanym przez 

wyżej wymienionych, w Niemczech 

i owszem takie emerytury obowiązują. Po 

drugie w wielu innych też, chociaż się tak 

nie nazywają. Po trzecie ci, którzy tak wiele 

mówią o wolności, o wolności dokony-

wania wyboru, chcieliby pod tym względzie 

przymusu. Otóż wypłacane emerytury 

pochodzą z pieniędzy odkładanych przez 

pracowników i to oni sami decydują czy 

chcą dłużej pracować, czy, jeśli przepra-

cowali wystarczająca długo, z nich 

skorzystać. I niech się nikt nie martwi, że 

mogą to być finansowo niższe emerytury. 

To wolny wybór. 

Pracodawcy wieszczą, że po ewentu-

alnym wprowadzeniu emerytur stażowych, 

kolejna grupa osób zrezygnuje z pracy. Kto 

więc będzie pracował, skąd wziąć nowych 

pracowników?  Co możemy poradzić praco-

dawcom by ich pracownicy nie byli zainte-

resowani stażowymi emeryturami? Popra-

wiajcie warunki pracy! To zresztą apel do 

ekspertów od wszystkiego, do polityków, 

dziennikarzy etc. Zamiast użalać się nad 

losem biznesmenów, zachęcajcie ich do 

tego.  Poprawianie warunków pracy to nie 

tylko sprzęt ochronny, wentylacja na halach 

produkcyjnych, zmniejszanie hałasu, lepsze 

jakościowo biurka, szkła z powłokami 

antyrefleksyjnymi dla pracujących przed 

komputerem.  

Polscy pracownicy są przepracowani, 

zestresowani, przez długie lata poddawani 

różnego rodzaju eksperymentom, zwanymi 

nowoczesnymi formami zatrudnienia. 

Krótkotrwałość i niepewność to cechy 

tego zatrudnienia - na czas określony, 

na umowy o dzieło, umowy zlecenia 

i w końcu samozatrudnienie. Nadal, 

pomimo pewnych pozytywnych zmian, 

jesteśmy europejskim liderem, jeśli chodzi 

o ilość umów śmieciowych. To do tych 

pracowników odnosi się smutna ironia 

– przedmioty jednorazowego użytku. 

Do tego dla większości praca w świątek, 

piątek i w niedziele, w systemach trzy – 

czterobrygadowym nierzadko w trybie 

12-godzinnym, nawet w tych firmach, które 

produkują szkodliwe używki. Przez wiele, 

wiele lat praca za marne wynagrodzenie. 

Od początku lat dziewięćdziesiątych, 

Polacy są w ścisłej czołówce światowej 

pod względem ilości przepracowanych 

w ciągu roku godzin pracy. Mówienie więc 

o tym, że nie chce się nam pracować, albo, 

że emerytury stażowe to kolejny nieuza-

sadniony pomysł związków zawodowych 

jest co najmniej nieupoważnione.  Z kolei 

tym pracodawcom, biznesmenom, co 

już wieszczą poważne problemy, bo 

będą odchodzić długoletni doświad-

czeni pracownicy, bo pogłębi się problem 

niedoboru pracowników na rynku pracy, 

odpowiem tak: po pierwsze, wracam do 

tego co napisałem wcześniej – zadbajcie 

o pracowników, by dobrze czuli się w firmie, 

po drugie, zamiast na przykład kupować 

kolejnego Mercedesa, pomyślcie o innowa-

cyjności, bo pod tym względem to jesteście 

na szarym końcu w Europie. 

A póki co, zachęcamy do składnia 

podpisów pod projektem ustawy przywra-

cającej emerytury stażowe, pomimo to, że 

wymagane 100 000 zostało zebrenych.

komisja

Emerytury stażowe – popieramy.
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Te słowa, wypowiedziane ponad 2000 lat temu – są i będą zawsze aktualne. Mają odniesienie również, 

a może przede wszystkim, do pracy, do warunków, w jakich pracujemy. 

Przede wszystkim, bowiem w pracy 

spędzamy jedną trzecią dorosłego życia. 

I nie ma znaczenia jaką pracę 

wykonujemy, czy pracujemy „przy 

biurku”, czy w hali produkcyjnej. Każda 

praca może być, chociaż nie powinna, 

przyczyną chorób. W każdej pracy nawet 

tej „przy biurku” zdarzają się wypadki. 

Rzecz jasna, pracodawcy chcieliby, aby 

ich pracownicy nie chorowali, aby się 

nie zdarzały wypadki, zresztą ponoszą 

odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa 

i higieny pracy. Szkoda tylko, że wielu 

z nich, szczególnie w dużych firmach, 

opacznie odczytuje zalecenie Hipokratesa. 

Zapobiegać, to stwarzać takie warunki, 

tak organizować pracę, aby nie była ona 

zagrożeniem dla zdrowia pracownika. Na 

nic zdają się plakaty, hasła, projekty typu 

„0 wypadków” czy „behapki”, gdy równo-

cześnie inne projekty wywierają presję 

na wynik, na wskaźniki, są źródłem stresu. 

Zresztą niektóre projekty behapowskie 

same w sobie są szkodliwe. Dla przykła-

du-międzynarodowe centrale związkowe 

zdecydowanie potępiają programy BBS! 

W ogóle wydaje się, że wiele zarządów 

firm, za punkt honoru stawia sobie bezwy-

padkową pracę. Nie byłoby w tym nic złego, 

ba byłoby ze wszech miar chwalebne, 

gdyby nie metody, jakimi chcą to osiągnąć. 

Jedną z tych metod jest – to nie rzadkie 

zjawisko – ukrywanie wypadków w pracy. 

Gdy jednak nie jest możliwe ukrycie 

takiego zdarzenia, to firmy za wszelką 

cenę starają się za wypadek zrzucić winę 

na poszkodowanego. To wyjątkowo 

drastyczna metoda, bardziej „humani-

tarne” jest zachęcanie pracownika, by nie 

zgłaszał wypadku, w zamian otrzyma inną 

lżejszą pracę. Bywają także inne zachęty 

i wielu pracowników godzi się na nie. 

Niestety nie jest wolna takich zjawisk 

także nasza firma. Zdarzały się w przeszłości 

przypadki, że pracownik pracował z ręką 

w gipsie. Zdarzało się, że pracownicy byli 

„zachęcani” by zrezygnowali ze zwolnienia 

lekarskiego, zdarzało się też, że nie 

zgłaszali wypadku w pracy – dla dobra 

firmy! Przykre, ale prawdziwe.

Jak wcześniej napisaliśmy, nieomal 

normą staje się, zrzucanie winy na 

pracownika, który uległ wypadkowi. Tak 

też próbowano uczynić, gdy wypadkowi 

uległ jeden z pracowników. Wprawdzie 

wszystko w tym przypadku odbyło się (od 

strony formalnej) zgodnie z obowiązu-

jącymi procedurami, ale to, co nastąpiło 

potem, delikatnie można nazwać 

skandalem. Zespół powypadkowy, bo 

taki koniecznie musi być powołany, 

składający się z przedstawiciela działu BHP 

i Zakładowego Społecznego Inspektora 

Pracy (Józef Knapik) uznali, że przyczyna 

wypadku leży po stronie firmy. Rzecz jasna 

firma ma prawo odnieść się do ustaleń 

zespołu powypadkowego, ma prawo 

nie zgodzić się z ustaleniami, ale nie ma 

prawa zrobić tego, co uczyniono. Nie 

można, nawet jak się firma nazywa Philip 

Morris, powoływać jakiejś komisji śledczej, 

nagabywać świadków wypadku i wywierać 

na nich presji, by zmienili zdanie odnośnie 

do opisu wypadku! To jest karygodne! To 

jest tyleż oburzające, co i żałosne. Abstra-

hując od ostatecznego wyniku tego 

przypadku - karygodne, czyli zasługujące 

na karę. Gdyby nie jednoznaczna postawa 

zarówno Społecznego Inspektora Pracy jak 

i Związku „Solidarność”, być może finał tego 

zdarzenia były inny. Sprawą, na wniosek 

Związku, zajął się dział praworządności, 

można powiedzieć wyższego szczebla, 

bo w Lozannie. Ten przypadek powinien 

być przestrogą dla tych dyrektorów, 

menagerów, kierowników, że łamanie 

prawa, jakakolwiek presja wywierana na 

poszkodowanego, zawsze będzie napięt-

nowana, jako przejaw niehumanitarnego 

zachowania. Dla pracowników wyraźny 

sygnał, aby nie poddawali się źle pojętej 

lojalności wobec firmy, bo ukrywanie 

wypadku, to działanie przeciwko sobie, 

swoim kolegą i firmie. Tak firmie. 

A co do zapobiegania. Najwybit-

niejsi specjaliści od zarządzania, uważali 

i uważają, że blisko 90 proc. wypadków 

w pracy spowodowanych jest złą organi-

zacją pracy. Zła organizacja pracy, to 

„walka” o wskaźniki, to procedury 

i projekty oderwane od rzeczywistości 

i potrzeb firmy, to różnego rodzaju openy, 

bosy i systemy ocen. Może warto byłoby 

się im przyjrzeć i ocenić na ile wywierają 

presję na pracownikach, na ile szkodzą 

i mogą być przyczyna wypadków. Może 

lepiej zapobiegać?

I na koniec. Pozwalamy sobie przypo-

mnieć „komisji śledczej”, że pracuje 

w firmie, która wielokrotnie uhonorowana 

została zaszczytnym tytułem Top Employr 

Polska, za doskonałe warunki pracy, 

dbanie o rozwój pracowników oraz kulturę 

organizacyjną. To zobowiązuje.

FS

„Lepiej zapobiegać niż leczyć”
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Ponura rzeczywistość wymusza, aby pożegnania naszych współpracowników przechodzących na eme-

ryturę były skromniejsze. Komisja nie zapomina jednak o tych, którzy przez wiele lat wspólnie z nami 

pracowali i wspierali „Solidarność”.  

Dla Twojego dobra, dla dobra ludzkości. Już są prowadzone próby, ba są na tyle zaawa-

nasowane - uwieńczone sukcesem, że upowszechnienie czipowania wydaje się przesą-

dzone. Już niedługo drogi pracowniku nie będziesz obwieszany nieestetycznymi iden-

tyfikatorami na łańcuszku, będziesz miał wszczepiony malutki, maluteńki czipek, który 

otworzy przed Tobą każde drzwi – do firmy, na stołówkę na parking. 

W ostatnich miesiącach z firmą rozstali 

się Bogusia Mleko i Julian Buczak. Bogusia 

przez wiele lat pracowała w laboratorium, 

Julian na wielu różnych stanowiskach, 

ostatnio w dziale produkcyjnym. Obojgu 

życzymy pomyślności i realizowania tego, 

co odkładali na później. Bogusi ponadto, 

żeby tak jak zawsze w pracy, była uśmiech-

nięta, a Julkowi przeżycia emeryckiej 

przygody, cokolwiek miałoby to oznaczać. 

Trzymajcie się! 

Z czipem nie zginiesz w labiryncie firmy. 

Czipy to nie nowość. Ot, chociażby pieski, 

ich czipowanie to nieomal powszechność. 

I co? Narzekają? Podobno pierwszą firmą, 

która zrobiła dobrze pracownikom, likwi-

dując traumatyczne identyfikatory, wszcze-

piając czipy, była szwedzka Epicenter. Po 

jej awangardowej decyzji, inne zachodnie 

firmy, chociaż nie tylko, zaczęły uszczę-

śliwiać swoich pracowników. Oczywiście, 

co należy bezwzględnie podkreślić, 

wszczepianie mikroczipów odbywa się 

na zasadzie całkowitej dobrowolności. 

Proszę Państwa, kto chciałby nosić łańcuch 

u szyi? Nawet jeśli to tylko łańcuszek, ale 

jakie skojarzenia! Zresztą niektóre firmy, 

dla tych, co pragną pozbyć się łańcucha, 

przygotowały drobne upominki, w ramach 

(tak można sądzić) rekompensaty za lata 

upokorzenia. Ta wiadomość – o rychłej 

powszechności czipowania – to chyba 

dobra wiadomość dla pracowników. 

Koniec z łańcuchami, koniec z kamerami, 

podglądaniem, rewidowaniem, spraw-

dzaniem z kartami magnetycznymi. Ze 

wszystkim koniec!

My na koniec polecamy książkę Georga 

Orwella „Rok 1984”. Dlaczego akurat tę? 

Bo pomimo to, że została napisana w roku 

1949, jest ciągle aktualna.

Pożegnania 

I Ty zostaniesz zaczipowany! 

Bogusia Mleko w środku – od lewej…z prawej Ewa Rzepecka Od lewej Andrzej Pieńkowski, Julian Buczak i Przewodniczący Jacek Łabędzki
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Kontrolować, rejestrować czas pracy pracowników trzeba, tego nikt nie kwestionuje, jest jednak pewne, 

nawet dylemat. Kiedy i w jakim miejscu powinno się to czynić, jak skrupulatnie i czy rejestracja czasu 

pracy może być wykorzystywana, powiedzmy do szantażu? 

Może to zbyt dobitnie powiedziane, więc 

powiedzmy do wywierania presji, albo jeszcze 

lepiej, może służyć jako „hak” na pracownika? 

Jak w PRL. Niekiedy wygląda to tak. Pracownik, 

nazwijmy go Kowalski, odburknął przeło-

żonemu. Ten przemilczał, przecierpiał afront, 

ale po kilku dniach urażona duma wzięła 

górę. Wy Kowalski – powiada przełożony - 

uczyniliście mi dyshonor, a ja przymknąłem 

oko 12 stycznia, gdy przekroczyliście próg 

firmy o godzinie 06.01.45, a 4 maja o 06.02.11, 

a powinniście o 6.00. Kowalski na to – ale 

w dniu 24 stycznia opuściłem umiłowaną 

firmę zamiast o 14.00, o 14.45.23 i takich wyjść 

mam bez liku. Na to szef: Kowalski u nas nie 

liczy się, jak się kończy, ale jak się zaczyna. 

Jaki z tego wniosek? Zanim oburkniesz 

przełożonemu, albo nie wykonasz polecenia, 

nawet najbardziej bzdurnego, zastanów się, 

czy przypadkiem siedem, albo dwanaście 

miesięcy temu nie zjawiłeś się na stanowisku 

pracy spóźniony o 37 sekund? 

***

Są tacy i nie jest ich wcale mało, co chwalą 

PRL. Nie za całokształt, ale z jednego powodu. 

Nie było problemów z parkingami. Nie było 

samochodów, to prawda, ale parkingi były! 

W końcu nie liczy się to czego nie ma, a to, 

co jest. Nie koniecznie jest to argument za 

wyższością socjalizmu nad kapitalizmem, 

ale coś jest na rzeczy. Nasza firma – powiada 

wielu pracowników – to nie tylko wzór 

postępu ludzkiego (patos uzasadniony), co to 

potrafi zmienić ordynarne dymiące papierosy, 

na elektroniczne cacka, zachwycające wytwa-

rzaną chmurą i subtelną mieszanką tytoni 

o intensywnej, mocnej i charakterystycznej 

nucie zapachowej, a jednocześnie zrówno-

ważonym smaku z nutą ziaren kakaowca. 

Okazuje się jednak, że nawet „wzór” nie potrafi 

rozwiązać problem parkingu. To znaczy, 

niby jest rozwianie, ale znowu takie peere-

lowskie. No bo tak. Na początku był chaos, to 

znaczy kto pierwszy przyjechał do pracy, ten 

parkował, gdzie mu było wygodnie. Potem 

jednak ktoś uznał, że tak dalej być nie może, 

to znaczy musi być podział na parkujących 

według zajmowanego stanowiska. I tak pierw-

szeństwo w parkowaniu mają pracownicy, 

których to praca jest absorbująca centralny 

układ nerwowy, a wysiłek psychiczny, związany 

z tą pracą wiąże się głównie z odbiorem infor-

macji, podejmowaniem decyzji i wykony-

waniem czynności, z ich ilością, złożonością, 

zmiennością, dokładnością itd. Dlatego uznano, 

że na parkingu mają pierwszeństwo nad 

tymi, których praca absorbuje głównie układ 

mięśniowy. I tu znowu wracamy do PRL, czyli 

do podziału na pracowników umysłowych 

i fizycznych. Nie wygląda to dobrze. Może, 

może by tak zastosować pierwszeństwo 

według marek samochodów? Np. najpierw 

parkują Mercedesy, Audi, Toyoty i Ople, a Fiaty 

i Skody, jak ewentualnie starczy miejsca. Też 

nierewelacyjnie. Ktoś może posądzić firmę 

o motofobię. A może by tak zbudować nawet 

w pewnej odległości od zakładu dodatkowy 

parking? W końcu potrafimy wyprodukować 

cacko o charakterystycznej nucie zapachowej, 

a jednocześnie zrównoważonym smaku z nutą 

ziaren kakaowca, to może potrafimy rozwiązać 

problem, również palący - parking?

***

Miał przyjechać ktoś znaczący z Lozanny 

albo i z samej Ameryki, jak się kiedyś mówiło, 

szycha, więc staropolskim zwyczajem trzeba 

izby wysprzątać. Hale produkcyjne. Co 

w tym złego? Jak cię widzą, tak cię piszą! 

Pierwsze wrażenie jest najważniejsze i nie 

ma co porównywać, że jak za Gierka. Zresztą 

nie on pierwszym, dla którego malowało się 

trawę. W 1787 roku feldmarszałek Potiomkin 

zorganizował dla cesarzowej Rosji Katarzyny 

II wycieczkę Dnieprem, żeby pokazać, jak 

Trochę PRL -u?
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Ponadto Komisja postanowiła ustanowić nowe świadczenie, które nie jest obligatoryjne a wynika z dobrej woli i jej dobrej 

kondycji finansowej. Członkowie Związku, których dzieci będą przebywał na kolonii, obozie, obozie sportowym, półkolonii, 

zielonej szkole, przysługuje dotacja w wysokości 300 PLN.

wielki sukces odniósł podczas kolonizacji 

prowincji zabranej Turkom osmańskim. 

Jak pięknie się prezentują wsie pod nową 

władzą. Żeby dobrze wypaść, podobno 

Potiomkin kazał zmontować kilka przeno-

śnych wiosek i umieścić je w kilku miejscach, 

tak aby płynąc rzeką, caryca zobaczyła 

je. W pięknych „wioskach”, żyli szczęśliwi 

wieśniacy. Na widok cesarzowej wznosili 

radosne okrzyki, pozdrowienia, dziękowali 

za jej dobroć. Wielu historyków dowodzi, że 

te „wioski” zostały już na stałe. Opłacało się 

krzyczeć. Gierek łodzią po Wiśle nie pływał. 

Było bardziej przyziemie, ale hasła i okrzyki 

i owszem były. Na przykład: dziękujemy 

towarzyszu I Sekretarzu za dynamiczny 

rozwój socjalistycznej ojczyzny i budowanie 

drugiej Polski. Wznoszący hasła mogli liczyć 

na niechybny awans, a załoga fabryki na 

dodatkowy przydział kiełbasy. Wniosek? 

Malowanie trawy może się opłacić, ale trzeba 

głośno krzyczeć.

***

Prawdziwa cnota krytyk się nie boi. Zły to ptak, 

co własne gniazdo kala, albo jeszcze takie – nie 

mów nikomu, co się dziej w domu. 

***

W PRL funkcjonował wierszyk, którego 

jedna ze zwrotek tak jakoś brzmiała: nie 

krytykuj, nie podskakuj siedź na dupie 

i przytakuj. Że niby w PRL -u nie wolno było 

krytykować? Absurd! Wolno było, ba władza 

każdego szczebla – zakładowa też – wręcz 

zachęcała do krytyki. Krytyki konstruktywnej. 

Na czy to polegało? Na przykład: w sklepie, 

w którym był tylko ocet, można było skryty-

kować…ubiór pani ekspedientki. A brak 

towaru? To już byłoby zwykłe krytykanctwo, 

a nie konstruktywna krytyka i to było karalne. 

Do czego piję? Raczej do kogo. Do tych, co 

uprawiają krytykanctwo i hejtują OPEN. Aby 

nie zostać posądzonym o krytykanctwo – 

z pełną konsekwencją tego czynu – proponuję 

np. taką oto konstruktywna krytykę. OPEN to 

dobrodziejstwo dla firmy i dla nas pracow-

ników, ale wypełniając setki różnego rodzaju 

dokumentów przydałyby się długopisy Parker 

Sonnet Silver, a nie Corvina za 0,80 zł. Po takiej 

krytyce można się spodziewać życzliwego 

feedbacku. Morał? Przestroga? Krytykując 

OPEN zachowaj formę. I pamiętajcie, że 

wprawdzie wyszliśmy z PRL, ale niekoniecznie 

PRL z nas wszystkich wyszedł. A przykład 

formy. Proszę bardzo – coś z Laskowika. 

„Panie majster, traktor się zepsuł!”, „Jak 

to? Cały się zepsuł?”, „No nie, jedno koło się 

zepsuło”, „A ile traktor ma kół?”, „Cztery”, „No 

to mówcie, że traktor ma trzy koła sprawne”, 

„Przecież to jest to samo…”, „No tak, ale 

znacznie lepiej brzmi”.

Zmiana świadczenia

Przyznać musimy, że nie spodziewaliśmy się tak dobrej oceny 

pomysłu na tegoroczny kalendarz. Obrazy słynnych malarzy, 

okazały się strzałem w 10. Zainteresowanie było tak duże, że 

zmuszeni byliśmy dodatkowo zamówić kilkadziesiąt sztuk. 

Powiada się, że klasyczne piękno nigdy nie przemija i nawet 

najpiękniejsze fotografie cyfrowe nie dorównują obrazom 

dawnych mistrzów. Ku naszemu zaskoczeniu, wiele osób zasuge-

rowało ciąg dalszy, czyli powtórzenie motywu malarstwa w 

kalendarzu na rok 2022. Postanowiliśmy wobec tego powtórzyć 

motyw malarstwa, to oznacza, że dzięki kalendarzom 2022, przez 

kolejny rok będziemy kontemplować piękno Wielkich Mistrzów. 

Kalendarz 2022

Podczas ostatniego posiedzenia, Komisja podjęła decyzje o zmianie wysokości świadczenia statuto-

wego. Obecnie, świadczenie z tytułu urodzenia dziecka wynosi 1 000 zł. 
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Wędkarstwo, to pasja, która jest sposobem na życie. To bliski kontakt z naturą, ruch na świeżym powie-

trzu, pomimo emocji, kojenie nerwów - antidotum na powszechny stres.  Chociażby z tych powodów 

cieszy się z roku na rok coraz większą popularnością. Wędkarstwo to szkoła charakteru.

Ostatni raz o „naszych” wędkarzach wspomi-

naliśmy dość dawno, bo w 2019 roku. 2 

lipca tamtego roku napisaliśmy, że jesteśmy 

pod wrażeniem szybko zorganizowanej, 

sprawnie działającej Sekcji Wędkarskiej przy 

naszej Komisji. 

Co słychać w Sekcji? Jak działa, czym 

się obecnie zajmuje? Czy pomimo 

powszechnych utrudnień rozgrywa zawody? 

O tym rozmawiamy z Jackiem Nowakiem 

współzałożycielem Sekcji, organizatorem 

zawodów wędkarskich w jej ramach.

Jacek Nowak. Przypomnę, że nasza Sekcja 

przy KM NSZZ „Solidarność” działa od 2019 

roku i zrzesza 20 wędkarzy (część to koledzy 

z SNMZZP). Ja wraz z Piotrem Chuch-

maczem jesteśmy odpowiedzialni za organi-

zację zawodów, zarówno dziennych, jak 

i całodobowych, bo takie też organizujemy. 

Działamy według planu przygotowanego 

na początku każdego roku. Ustalamy 

terminy zawodów, rezerwujemy łowiska, 

wysyłamy zaproszenia na zwody, tworzymy 

listy startowe, oznaczamy stanowiska na 

łowisku, w końcu ważymy zdobycze i prowa-

dzimy wszelką administrację związaną 

z zawodowymi.

BIS. Gdzie wędkujecie i czy uczestnicy 

zawodów mogą sobie wybrać dowolne 

stanowisko?

Jacek Nowak. Staramy się wybierać różne 

łowiska, tak aby zwiększyć atrakcyjność 

zawodów i zaostrzyć rywalizację. Do tej 

pory korzystaliśmy z łowisk: Zabierzów 

Bocheński, MZW Brzegi, Lin Gdów, Kuter 

Port Nieznanowice, Jesiotr oraz Drwina. 

Stanowiska są oczywiście losowane.

BIS. Jakie są zasady łowienia i jakie ryby 

wyławiacie?

Jacek Nowak. Łowimy głównie tzw. białą 

rybę, jak karp, amur, karaś czy leszcz. 

Zdarza się złowić drapieżniki np. sandacza, 

czy piękne ryby denne – jesiotra o skórze 

pokrytej rzędami kostnych płytek. Co do 

zasad łowienia – są one proste. Łowimy 

na dwie wędki metodą gruntową albo 

spławikową. W ostatnich latach najpopu-

larniejsze stało się łowienie na tzw. Method 

Feeder, czyli nowoczesną metodą połowu 

gruntowego na koszyczek zanętowy.

BIS. Trochę o tej metodzie pisaliśmy przed 

dwu laty, ale przypomnij, na czym polega 

nowoczesność tej metody?

Jacek Nowak. Otóż wygląd dotychcza-

sowego koszyczka do metody gruntowej 

został całkowicie zmieniony. Nowy płaski 

kształt, nadal pozwala na zamontowanie go 

bezpośrednio na żyłce głównej, jednakże 

drastycznie zmieniły się dwie rzeczy. Po 

pierwsze w idealny sposób prezentuje na 

dnie podawany towar, a po drugie powoduje 

niesamowite i skuteczne samozacięcie ryb 

na tychże zestawach. Method Feeder przyjął 

Co słychać w Sekcji?

Jacek Nowak
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się do tego stopnia, że stał się najskutecz-

niejszym sposobem łowienia karpi na wielu 

wodach. Przez lata ewoluowała forma jego 

wyglądu. Powstały różne modele koszyków/

podajników do methody i różne opcje 

ich montażu. Jednym słowem, aby być 

skutecznym i przede wszystkim pozwolić 

sobie samemu na lepsze osiągnięcia warto 

zmienić starą metodę na Methodę!

BIS. Przyznam, że dla laika jest to skompli-

kowane, ale wierzymy w skuteczność 

metody, oglądając zdjęcia z łowów. 

Podobno wynik łowów zależy od zastoso-

wanej przynęty w tej dziedzinie postęp jest 

również duży?

Jacek Nowak. Co do przynęt i zanęt nie 

ma żadnych ograniczeń, można stosować 

wszystko, co tylko sobie wymyślimy, 

począwszy od tradycyjnych robaków 

i kukurydzy, a kończąc na kulkach prote-

inowych np. o smaku gumy balonowej. 

Dozwolone jest również nęcenie tzw. 

rakietą lub procą. Na niektórych łowiskach 

dopuszczamy używanie łódek zanętowych 

sterowanych drogą radiową.

BIS. Jeśli organizowane są zawody, są 

również zwycięzcy.

Jacek Nowak. To oczywiste. Na koniec 

zawodów zliczamy wagę złowionych ryb - 

kto złowi najwięcej kilogramów, wygrywa. 

Doceniamy również największą rybę, jaka 

została złowiona.

BIS. Wypadałoby wymienić najlepszych.

Jacek Nowak. Na ostatnich jesiennych 

zawodach wyłonieni zostają zwycięzcy 

całego sezonu. Niedawno, bo 20 września 

odbyły się ostatnie w tym roku, dzienne 

Związkowe Zawody Wędkarskie na łowisku 

Kuter-Port Nieznanowice. Wyłonieni zostali 

najlepsi wędkarze całego sezonu 2021. 

Zwycięzcy uhonorowani zostali pucharami. 

I miejsce w roku 2021 zdobył Damian Bucki. 

II miejsce zajął Piotr Zamojski, a III wspólnie 

- Tomasz Włodarczyk i Jacek Nowak. 

Największą złowioną w 2021 roku rybą 

pochwalić może się Adam Bożęcki.

BIS. Czym chciałbyś zachęcić pracowników, 

aby wstąpili do Sekcji?

Jacek Nowak. Wędkarstwo, to coś więcej 

niż tylko łowienie ryb. Tworzymy grupę 

o podobnych zainteresowaniach, nawiązują 

się przyjaźni, wspólnie spędzamy czas nad 

wodą, wspólnie dzielimy swoją pasję na 

łonie natury, w miłej przyjaznej atmosferze 

z małym dodatkiem adrenaliny. 

BIS. Dziękujemy za rozmowę.

W drugim rzędzie zwycięzcy zawodów w roku 2021. Od lewej trzymający puchary to: Tomasz Włodarczyk, 
Damian Bucki, Piotr Zamojski i Adam Bożęcki.

BIS wydawany jest od 1990 roku, z częstotliwością pięciu numerów rocznie. Tylko w okresie poprzedza-

jącym prywatyzację zakładów, ukazywał się częściej. Wynikało to z potrzeby przekazywania aktualnych 

informacji dotyczących negocjacji z przyszłym pracodawcą. Jego nakład był też wówczas imponujący, 

bo 1 500 egzemplarzy. Ale to już było. 

Dziś nie ma potrzeby wydawania BIS 

-a w takiej ilości. A co do częstotliwości? 

Docierają do nas uwagi, że ukazuje 

się zbyt rzadko. Możemy to zmienić – 

wspólnie. Wśród nas jest wielu, którzy mają 

pomysł na uatrakcyjnienie BIS -a. Zatem 

zachęcamy do współpracy. Prosimy o 

przekazywanie swoich sugestii, pomysłów, 

co do poruszanych tematów, ale też 

nadsyłanie gotowych tekstów, informacji, 

zdjęć, rysunków, opisów ciekawych 

miejsc, wakacyjnych wojaży itp. Prosimy 

pochwalić się pasjami swoimi lub kolegów. 

Wystarczy często podać temat, którym BIS 

powinien się zająć. Nie musicie Państwo 

podawać swoich nazwisk, wystarczy nick, 

inicjał albo po prostu zastrzec sobie anoni-

mowość. 

BIS specjalnie utworzył adres e-mail, 

byście mogli przesyłać, to o co prosimy. Ten 

adres to: bispismo@gmail.com 

Może tak wspólnie? 
bispismo@gmail.com
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Litery znajdujące się pod czerwonymi cyframi, od 1 do 9 dadzą hasło krzyżówki. Rozwiązania prosimy przesyłać do biura Komisji i odebrać nagrody! 

1.  Miała głowę lwa, ciało kozy i ogon węża
4. Lubi ogień
7. Kierunek literacki
8.  Chorwackie miasto
10. Carduus
12. Łódź ratunkowa
14. Miasto na wyspie Honsiu
15. Fragment określonej powierzchni
16. Sos z Genui
17. Dzielnica Sosnowca
19. Szczyci się fabryka porcelany
22. Broń z drzewa
24. Marka komputerów
25. Zagląda do komina
26. Z bajki
27. Otoczenie, tło

1. Postać z „Wesela”
2. Widzenie senne
3.  Zespól Marka Grechuty
4. Ten pan od „sześciu króli”
5. W PRL pomocnicy milicji
6. Najsłynniejszy Es-dur z Opusu 9 Nr 2 
9. Pomaga w nauce równego pisania
11. Niewiele się różni od balonu 
12. Nie radość
13. Buduje największe na świecie samoloty
16. Najsłynniejsza to tyryjska
18. Walka wręcz na pokładzie statku
20. Chorwackie imię
21. Marka aparatów fotograficznych
23.  Autor książki „Więzień układu”
24. Ceniona w Londynie restauracja śródziemnomorska

Poziomo: Pionowo :




