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Zbliżają się Święta Wielkanocne. Wojna, 
która niesie śmierć, cierpienie, rujnowanie 
dorobku całego życia, wygnanie, nie poz-
wala się nam radować z nich, tak jakbyśmy 
chcieli. Wiele polskich rodzin spędzi te Świę-
ta wraz z rodzinami ukraińskimi. Wiem, że 
wielu naszych pracowników, członków 
Solidarności, zaprosiło do swoich domów 
ukraińskich uchodźców. Jestem prze-
konany, że różnice kulturowe i wyznanio-
we będą nas jedynie łączyć, bo te Świę-
ta przepojone są wiarą i nadzieją. Trudno 
w tej sytuacji mówić i myśleć o wesołych 
i radosnych Świętach, ale życzę wszyst-
kim pracownikom Philip Morris Polska, ich 
Gościom, członkom Solidarności, Świąt 
pełnych pokoju i spokoju oraz  nadzieji i wi-
ary, że wkrótce nastąpi upragniony pokój.

Przewodniczący NSZZ „Solidarność”

Jacek Łabędzki
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Szanowni Państwo 

Po raz pierwszy wymieniłem „wstępniak”, któ-
ry miał być zamieszczony w niniejszym Biulety-
nie. Nie czas na ironię, kpiny czy chociażby sa-
tyryczną krytykę. Powaga sytuacji wymaga, aby 
zachowanie do niej dostosować, co nie oznacza, 
że nie można przypominać czy wytykać błędów. 

W poprzednim BIS-ie pozwoliłem sobie na 
uwagę, że Komisja Krajowa unika „wtrąca-
nia” się do polityki. Odpowiedź była mocna, 
wyrazista. Piotr Duda najpierw zdecydowa-
nie poparł działania Wojska i Straży Granicz-
nej, a wspierających Łukaszenkę tubylczych 
polityków, dziennikarzy, celebrytów, nazwał 
piątą kolumną. Teraz wysłał list do świato-
wych i europejskich central związkowych z 
żądaniem usunięcia rosyjskich związków za-
wodowych ze struktur międzynarodowych. 

– Nie wyobrażam sobie, żeby być ra-
zem z tymi bandytami w Międzynaro-
dowej Konfederacji Związków Zawodo-
wych – napisał szef Naszego Związku.

Przewodniczący Komisji Krajowej te ostre sło-
wa wypowiedział po oświadczeniu Federacji 
Niezależnych Związków Zawodowych Rosji, w 
którym Prezydenta Ukrainy porównali do Hi-
tlera, a naród ukraiński nazwali faszystami. 
Jak się zachowa EKZZ wobec zdecydowanej 
reakcji Piotra Dudy na to oświadczenie? My-
ślę, że natychmiastowe zerwanie wszelkich 
kontaktów z tą federacją będzie adekwatną 
decyzją. Mam jednak spore wątpliwości czy 
tak się stanie, a wynikają one (wątpliwości) 
z mojej znajomości tej instytucji związkowej.
Piotr Duda zaapelował też do związkow-
ców z „Solidarności” o pomoc dla Ukrainy.
 
Solidarność nigdy nie zawiodła i teraz też 
nie zawiedzie. Polakom, a szczególnie lu-
dziom Solidarności, nie trzeba tłumaczyć, 
czym jest walka o wolność. Pół wieku wal-
czyliśmy z sowieckim okupantem i doskonale 
wiemy, jak brutalna i nieobliczalna jest Ro-
sja. Przesyłamy Ukraińcom wyrazy wspar-
cia i zapewniamy, że zrobimy wszystko, co 
w naszej mocy, aby dostarczyć im pomoc we 
wszelkim możliwym zakresie. Brawo Piotrze! 

Związek natychmiast przeszedł od słów do czy-
nów. Komisja Krajowa przeznaczyła dwa swoje 
ośrodki wypoczynkowe dla uchodźców z Ukra-
iny. W Jarnołtówku i w Spale przebywa kilkaset 
osób w większości matki z dziećmi. W Gdańsku 
część budynku „Solidarności” została prze-
znaczona na punkt recepcyjny dla uchodźców.

 Nieomal wszystkie regiony, sekretariaty i komi-
sje zakładowe w miarę swoich możliwości or-
ganizują pomoc. Czyni to także nasza Komisja. 

Dziś, jak nigdy dotąd znaczenie słowa soli-
darność nabrało znaczenie i wymiaru ponad-
narodowego. Dziś nie ma znaczenia prze-
szłość, dziś wszyscy zdajemy egzamin z 
człowieczeństwa. Każde ukraińskie dziecko 
jest naszym dzieckiem, każda ukraińska mat-
ka jest naszą matką i niech nie będzie to pu-
sty slogan, jest wykładnią słowa solidarność. 

Wojna uświadamia i uzmysławia ludziom 
na czym polega działalność wielu między-
narodowych instytucji. Jak są ważne, ja-
kie mają znaczenia i jaka jest ich skutecz-
ność. Więc jaka jest ich skuteczność? ŻADNA! 
Co gorsza, ci co powinni, nie wyciągają wnio-
sków i nauki z przeszłości. Niedługo mi-
nie 27 lat od wielkiej tragedii w Srebrenicy. 
To bośniackie miasto zawsze powinno przypo-
minać nie tylko o ludobójstwie w Europie, ale 
też o braku skuteczności organizacji między-
narodowych, w tym ONZ, kompromitacji „błę-
kitnych hełmów” – w tamtym przypadku re-
prezentowanych przez holenderskie wojsko.

 Do dziś niesmak wywołują negocjacje ho-
lenderskiego dowódcy z serbskim genera-
łem. „Nie strzelajcie do pianisty” – tak rato-
wali swoją skórę. To były błękitne hełmy ONZ.

Kompromituje się Unia Europejska. Gdy-
by nie zdecydowana postawa polskiego rzą-
du, prawdopodobnie sankcje wobec Rosji 
byłyby symboliczne, chociaż i te, które nało-
żono na Rosję wydają się być mało uciążliwe. 
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Przewodniczący KK NSZZ “SOLIDARNOŚĆ” - Piotr Duda.  Fot. Wojciech Stróżyk/REPORTER/EAST NEWS

Dziś widać, że Unia to kolos na glinianych no-
gach, zbiurokratyzowana do granic nieprzy-
zwoitości, w której kilka krajów bezpardonowo 
walczy o przywództwo i chęć podporządko-
wania sobie mniejszych, ekonomicznie słab-
szych, wykorzystując do tego „niezależne” a 
nawet „niezawisłe” instytucje. Jedno z ostat-
nich osiągnieć Unii, to „Przewodnik komunika-
cji inkluzywnej”, w którym nakazuje, by unikać 
zwrotów pan – pani, a Święta Bożego Narodze-
nie nazywać po prostu okresem świątecznym.

Moje pytanie, raczej retoryczne, ale na czasie.  Ilu 
w Polsce jest jurgieltników? Bo to, że są dla mnie 
nie ulega wątpliwości. Nie są opłacani jak za Ka-
tarzyny II i Fryderyka II, dzieje się to subtelniej, 
aczkolwiek granty są nie mniej sowite. Dawniej 
polscy zdrajcy i kolaboranci za swoje usługi brali 
pensje, zdarzało się równocześnie od dworu ro-
syjskiego, austriackiego i pruskiego – regularne 
roczne pensje, stąd z niemieckiego jurgielt. Dziś 
dla konfidentów nie byłoby w „dobrym tonie” tak 
oficjalnie pobierać wynagrodzenia, ale od cze-
go są fundacje, nagrody, stanowiska w unijnych 
instytucjach, wsparcie finansowe dla niewie-
le wartych projektów, stypendia, konferencje, 
projekty, szkolenia itd. Nie wszyscy są łakomi 
na pieniądze, niektórym za wynagrodzenie wy-
starczy na przykład zdjęcie z unijnym komisa-
rzem albo uścisk dłoni niemieckiego urzędnika.

I jeszcze raz Piotr Duda. Jego reakcja po skanda-
licznym zachowaniu się 

Rady Generalnej Międzynarodowej Konfede-
racji Związków Zawodowych, gdy przedsta-
wiciel ukraińskich związków (z KVPU) nie zo-
stał dopuszczony do głosu, ale możliwość 
wypowiedzenia otrzymał przedstawiciel ro-
syjskiej Federacji Związków Zawodowych i 
oczywiście odpowiedzialność za wojnę zrzu-
cił na Ukrainę. MKZZ nie uznała za stosowne 
wyciągnąć jakichkolwiek konsekwencji wo-
bec rosyjskich związków. Nie uważa, że za ta-
kie słowa powinno się izolować tę organiza-
cję. Reakcja Przewodniczącego „Solidarności”? 

„Z niedowierzaniem i wielkim żalem widzę, że 
nie robi tego świat związkowy. Nie robią tego 
ci, którzy za jedną ze swoich fundamentalnych 
zasad działalności uznają pokój, odżegnują się 
od wojny i bronią najsłabszych. To boli, tym 
bardziej że jedna z organizacji członkowskich 
FNPR otwarcie tę wojnę poparła, podczas gdy 
ukraińscy członkowie MKZZ doświadczają wo-
jennego piekła” – napisał w liście Piotr Duda. I 
dodał. „Rozmawiałem z Michałem Wołyńcem 
[liderem Wolnych Ukraińskich Związków Za-
wodowych (KVPU) – przyp. red.] i czuję się zdra-
dzony przez Ciebie i światowy ruch związkowy” 
– napisał Piotr Duda w liście do Sharan Bur-
row, sekretarz generalnej Międzynarodowej 
Konfederacji Związków Zawodowych (MKZZ).

F.S
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Porozmawiajmy

Są tematy, których nie lubimy poruszać. Między innymi niechęt-
nie rozmawiamy o pieniądzach. Często jednak wokół nich (pienię-
dzy) narasta wiele nieporozumień. Tak jest w przypadku składek 
członkowskich. W jaki sposób są rozdysponowane, innymi słowy, 
co się z nimi dzieje. Właśnie jest okazja, aby o tym porozmawiać.

BIS. Rozmawiać będziemy o pieniądzach, zacznijmy wobec tego o 
podwyżkach płac. Komisja nie podpisała porozumienia płacowe-
go. Dlaczego?

J Ł.  Po prostu nie osiągnęliśmy porozumienia. Wpraw-
dzie różnica oczekiwań z naszej strony dotyczyła stosun-
kowo niewielkiej kwoty, ale przecież to nie oznacza, że 
my powinniśmy z niej zrezygnować po to, by można było 
podpisać porozumienie. Chyba dla firmy była  znaczącą.

BIS. No  to porozmawiajmy o pieniądzach Komisji. Często człon-
kowie Związku zadają pytanie: „na co idą składki członkowskie”?

J Ł. Tak, takie pytania są zadawane, zresztą słusznie. Za-
nim odpowiem na nie, przypomnę, że nad finansami ko-
misji „czuwa” Komisja Rewizyjna, a ostateczną opinię 
co do prawidłowości prowadzenia finansów, wystawia 
Zakładowe Zebranie Delegatów. To na poziomie związkowym.

z Przewodniczącym Komisji
Jackiem Łabędzkim
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BIS. W jaki sposób, jak to powiedziałeś „czuwa” 
Komisja Rewizyjna?

J Ł. Komisja Rewizyjna ma dostęp do każ-
dego wydatku, każdego rachunku. Spraw-
dza, czy wydatek ma uzasadnienie, czy prze-
znaczony był na cele statutowe, czy jest 
zgodny z założeniami budżetowymi Komisji.

BIS. Może wyjaśnisz, co znaczy „założeniami 
budżetowymi”.

J Ł. Komisja zobowiązana jest odpowiednimi 
przepisami, do przygotowania na każdy ko-
lejny rok założeń budżetowych. Mówiąc ina-
czej, musi zaplanować, na co wyda pieniądze 
uzyskane ze składek i innych źródeł. Z wyko-
nania budżetu przygotowuje sprawozdanie 
finansowe, które wysyła do urzędu skarbo-
wego. My jak każda inna organizacja jesteśmy 
zobowiązani składać corocznie CIT- 8 o wy-
sokości osiągniętego dochodu za rok podat-
kowy. Urząd skarbowy sprawdza, czy wydatki 
były przeznaczone na cele statutowe związ-
ku.  I to jest ten nadzór ponad związkowy.

BIS. Jeśli nie były przeznaczone na cele statuto-
we?

J Ł. Takich zdarzeń nie ma, ale gdyby, to zapła-
cilibyśmy odpowiednio wysoki podatek z tytu-
łu niecelowych wydatków. Powtarzam jednak, 
pilnujemy tego i pilnuje Komisja Rewizyjna, aby 
coś takiego się nie zdarzyło i się nie zdarza.
 
BIS. Skoro planowany jest budżet, skład-
ne są sprawozdania do urzędu skarbo-
wego, to Komisja prowadzi księgowość?
 
J Ł. Tak. Nie prowadzi jej we własnym zakresie, 
a prowadzi ją specjalista w tej dziedzinie. Jest to 
po pierwsze profesjonalne, bezpieczne i tańsze.

BIS. To może porozmawiajmy o tym, od czego 
powinniśmy zacząć. Z czego Komisja czerpie 
dochody?

J Ł. Przede wszystkim ze składek, które na 
rzecz Związku płacą jego członkowie. Jej wyso-
kość, to 0,82% wynagrodzenia. Nie nalicza się 
jej jednak, od nagród, specjalnych premii, od-
praw, składek na PPE, pakietów socjalnych czy 
dodatkowych bonusów. Niższą składkę płacą 
emeryci i renciści należący do Związku. Należy 
w tym miejscu zaznaczyć, że wysokość skład-
ki członkowskiej, określona jest przez Statut, 

który zatwierdza WZD Komisji Krajowej NSZZ 
"Solidarność". My wpływu na to nie mamy. 

BIS. I te pieniądze są do dyspozycji Komisji?

J Ł. Zdecydowanie nie! 40% środków uzyska-
nych ze składek przekazywane jest na rzecz 
struktur ponadzakładowych, czyli na działal-
ność zarządów regionu, Komisję Krajową i se-
kretariaty branżowe. Obrazowo wygląda to 
tak, że jeśli mamy np. 10 000 zł. Przychodu ze 
składek, to do dyspozycji Komisji pozostaje 
6 000 zł.

BIS. W jaki sposób te 60% zostaje rozdyspono-
wane?

J Ł. Zobligowani jesteśmy wypłacać tak zwane 
świadczenia statutowe. Z tytułu urodzenia się 
dziecka członka związku, śmierci najbliższej ro-
dziny no i w przypadku śmierci członka związku. 
Do tego dochodzi jeszcze świadczenie dla od-
chodzących na emeryturę. Na te świadczenia w 
skali roku przeznaczane są całkiem spore kwoty.

BIS. Inne wydatki?

J Ł. Stałe wydatki związane są z zapomogami 
losowymi. Wypłacane są w przypadku niespo-
dziewanych, zwykle dramatycznych zdarzeń. O 
zapomogi wnioskują albo sami zainteresowani, 
często poszkodowani, albo w ich imieniu koledzy 
lub przedstawiciele Komisji z danego oddziału.

BIS. Wymieniłeś te wydatki, które Komisja musi 
ponosić.
  
J Ł. Raczej te, do których jesteśmy zobowiązani, 
ale przecież są inne, które musimy ponosić, aby 
funkcjonować.

BIS. Wymień je.

J Ł. Organizacja posiedzeń Komisji, Zebranie De-
legatów, wydatki na sprzęt i materiały biurowe, 
delegacje, telefony, wydawanie BIS-a, licencje 
na oprogramowanie, w zeszłym roku Komisja 
była poddana zewnętrznej kontroli, czy używa-
ne przez związek oprogramowanie jest legalne!
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Utrzymanie strony internetowej,  pomoc praw-
niczą, do której dostęp mają wszyscy związ-
kowcy zrzeszeni w naszej Komisji, inną pomoc 
ekspercką – ekonomiczną, socjologiczną itp. Po-
nadto na szkolenia – których ze względów wia-
domych – w ostatnich dwóch latach jest znacznie 
mniej, na wsparcie dla Koła Emerytów i Renci-
stów i SIP czy Klubu Honorowych Dawców Krwi.

BIS. To rzeczywiście sporo.

J Ł. To jeszcze nie wszystko. Spore kwoty wyda-
jemy na upominki dla naszych związkowców. Od 
poprzedniego roku zrezygnowaliśmy z paczek 
świątecznych na rzecz kart upominkowych, któ-
re dołączamy do kalendarzy. Przy okazji przy-
pomnę o pewnej modyfikacji. Komisja zrezygno-
wała z organizacji spotkań integracyjnych, w 
zamian również na Święta Wielkanocne wszyscy 
otrzymają kartę upominkową. Od ubiegłego roku 
rodzice wysyłający dzieci na kolonie, obozy czy 
zielone szkoły mogą się starać o dofinansowanie.
 
BIS. Jakieś statystyki związane z wydatkami?

J Ł. Tak, prowadzimy na bieżąco zestawie-
nie wydatków. W 2021 r. Komisja wypłaciła 
42 członkom świadczenie statutowe z tytu-
łu śmierci członka rodziny, 13 z tytułu urodze-
nia dziecka, 7 członków odeszło na emeryturę, 
22 członkom udzieliliśmy wsparcia w postaci 
zapomóg losowych, dofinansowaliśmy wy-
poczynek dla 15 dzieci, udzieliliśmy wsparcia 
charytatywnego dla 2 organizacji, 324 człon-
ków skorzystało z dofinansowania spotkań in-
tegracyjnych, 48 członków skorzystało z po-
rady prawnej, udzieliliśmy wsparcia dla KEiR, 
Klubu HDK, SIP oraz dla Koła wędkarskiego. 
Oczywiście każdy członek związku otrzymał 
kartę podarunkową i kalendarz, na bieżąco 
dostępne są również zapalniczki i długopisy.

BIS. Wydatków sporo. Wszystko to ze składek 
członkowskich?

J Ł. Nie, od kilkunastu lat Komisja otrzymu-
je prowizję z PZU za prowadzenie ubez-
pieczeń zbiorowych. Te pieniądze trafia-
ją do kasy związku i mogą być wydawane 
także tylko na cele statutowe i administracyj-
ne, pomagają realizować założenia budżetowe.
 
BIS. Mówiąc trywialnie, składki członkowskie 
nie są przejadane?

J Ł. Nie są. Są skrupulatnie wydawane, nad 
czym nadzór sprawuje, o czym już mówi-
łem po pierwsze Komisja Rewizyjna, a po 
drugie urząd skarbowy. Chcę zapewnić 

członków Związku, że finanse Komisji są trak-
towane ze szczególną troską i roztropnością. 
Udaje się również zaoszczędzić część środków.

BIS. Dziękuję za rozmowę.

Odliczenia składek 
związkowych od 
podatku dochodowego

Polski “Ład” wprowadził odliczenia od do-
chodu wydatków z tytułu składek zapłaco-
nych na rzecz związków zawodowych. Od-
liczeniu podlegać będą zapłacone w roku 
podatkowym składki członkowskie na rzecz 
związku zawodowego, udokumentowane 
dowodem wpłaty do kwoty 300 zł rocznie.
 
Skorzystać z odliczenia będzie można w rozlicze-
niu rocznym za rok 2022. Możliwość skorzysta-
nia z ulgi w praktyce oznacza, że wydatkując na 
składki rocznie 300 zł w ciągu roku - w rozlicze-
niu rocznym uzyska się zwrot w wysokości 51 zł.

Wysokość tych wydatków ustala się na podstawie :
− dowodu wpłaty składek członkowskich na 
rzecz związku zawodowego, z którego wyni-
kają co najmniej: dane identyfikujące członka 
związku zawodowego dokonującego wpłaty,
− nazwy organizacji związkowej, na rzecz któ-
rej dokonano wpłaty, tytuł i data wpłaty oraz 
kwota wpłaconych składek, a w przypad-
ku składek potrącanych przez pracodawcę 
– oświadczenie organizacji związkowej o wy-
sokości pochodzących od podatnika składek.

Należy przy tym pamiętać, że w 2022 zwol-
nione są nadal z opodatkowania przychody
z następujących źródeł, związanych z organi-
zacją związkową:
− zapomogi, wypłacane z funduszy zakłado-
wej lub międzyzakładowej organizacji związ-
kowej pracownikom należącym do tej orga-
nizacji, do wysokości nieprzekraczającej w 
roku podatkowym kwoty 3 000 zł, (kwota ta 
okresowo jest zwiększona z 1000 zł, a doty-
czy zapomóg uzyskanych w okresie od 2020 r. 
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do końca roku podatkowego, w którym odwoła-
no stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19),

− zapomogi otrzymane w przypadku indy-
widualnych zdarzeń losowych, klęsk żywio-
łowych, długotrwałej choroby lub śmierci:
- z funduszu socjalnego, zakładowego fun-
duszu świadczeń socjalnych, z funduszy 
związków zawodowych lub zgodnie z odręb-
nymi przepisami wydanymi przez właściwe-
go ministra - niezależnie od ich wysokości
− wartość otrzymanych przez pracownika w 
związku z finansowaniem działalności so-
cjalnej, o której mowa w przepisach o zakła-
dowym funduszu świadczeń socjalnych, rze-
czowych świadczeń oraz otrzymanych przez 
niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, 
sfinansowanych w całości ze środków zakła-
dowego funduszu świadczeń socjalnych lub 
funduszy związków zawodowych, łącznie do 
wysokości nieprzekraczającej w roku podat-
kowym kwoty 2 000 zł; rzeczowymi świadcze-
niami nie są bony, talony i inne znaki, upraw-
niające do ich wymiany na towary lub usług
− dopłat do zorganizowanego wypoczynku dzieci 
i młodzieży do lat 18, sfinansowanych ze źródeł 
innych niż fundusz socjalny - 3 000 zł (kwota ta 
okresowo jest zwiększona z 2 000 zł, a dotyczy 
zapomóg uzyskanych w okresie od 2020 r. do 
końca roku podatkowego, w którym odwołano 
stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19).

KM

Zróżnicowanie płac, dysproporcje w nich, to 
rzeczywiście temat stary jak świat pracy. Te-
mat, który wywołuje emocje. Że są, że będą, 
bo być muszą (różnice w wynagrodzenie), to 
akurat nie podlega dyskusji. Podlega i owszem 
ich rozmiar. Nie chodzi mi o wynagrodzenia na 
podobnych, czy tych samych stanowiskach. 
Chodzi mi o rozbieżności pomiędzy różnymi 
stanowiskami. Rozbieżności w tym względzie 
występują we wszystkich europejskich kra-
jach, nie we wszystkich są one drastyczne.

Zostawmy jednak w spokoju Europę, skup-
my się na naszym poletku, dokładnie na przy-
padku, który stał się, może nie kością niezgody

 pomiędzy zarządem PM-PL a związka-
mi zawodowymi a co najwyżej kostką. 

Mam sporo dystansu do tego tematu, bowiem 
nie jestem pracownikiem firmy, nie zamierzam 
też moralizować, a już, co nie daj Bóg, pouczać 
kogokolwiek, czy stawiać diagnozy. Chciałbym, 
to jest mój zamysł, wywołać dyskusję, a co naj-
mniej skłonić do refleksji osoby mające zdecy-
dowany (w którąkolwiek stronę) pogląd. To na-
turalne, bo o to w tym sporze chodzi, że młodzi 
pracownicy, siłą rzeczy zarabiający znacznie 
mniej aniżeli starsi, chcieliby, żeby podwyż-
ki płac były kwotowe (np. wszystkim po 500 
zł). Z kolei starsi z długim stażem, żeby były 
procentowe. Jak to pogodzić? Staram się zro-
zumieć obydwie strony. Młodzi ludzie rozpo-
czynający pracę, są, jak się powiada na dorob-
ku. Nie chcieliby czekać latami na mieszkanie, 
na urządzenie się, na założenie rodziny. To są 
spore wydatki. Starsi, którzy już przeszli przez 
„bycie młodym pracownikiem”, oczekują sta-
bilizacji, możliwości odłożenia „na stare lata”, 
oddają firmie doświadczenie, wynikające cho-
ciażby z długiego stażu. Wkrada mi się ważne 
memento – młody pracowniku, będziesz kiedyś 
starszym pracownikiem. Młodzi mogą przeko-
nywać, że starsi nie mają monopolu na wiedzę, 
że postęp techniczny pędzi w szalonym tempie 
itp. Poza tym, co jest swego rodzaju przywile-
jem młodych – są niecierpliwi, nie chcą lata-
mi czekać, jak ich ojcowie np. na mieszkanie.

Teraz jawi się pytanie, jaka więc różnica pomię-
dzy najniższymi a wyższymi grupami zaszere-
gowania jest sprawiedliwa? Chyba nikt odpo-
wiedzi na tak zadane pytanie nie udzieli, a jeśli 
nawet, będzie to subiektywną oceną. Jak więc 
wybrnąć z dylematu? Nie pouczam, ale przy-
pominam – jest coś takiego, jak wartościowa-
nie stanowisk pracy które, raczej się nie mylę, 
jest już dość leciwe. Może warto byłoby go od-
kurzyć, a przy tej okazji zmodyfikować. Może 
poprzedzić dyskusją w zróżnicowanym gronie: 
młodzi, starsi, zarząd?  Nawet jeśli się nie znaj-
dzie złotego środka, to taka dyskusja pozwala 
poznać argumenty stron, co pomoże rozstrzy-
gnąć dylemat – procentowe, czy kwotowe pod-
wyżki i jakie proporcje powinny być zachowane.

F.S

Temat stary jak świat, 
świat pracy.
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Doktryna wykluczenia

Jeśli przed wielu laty, gdy wprowadzano system OPEN, ktoś miał nadzieję, lub chociaż-
by przypuszczenie, że zmieni on pozytywnie organizację pracy, to srogo się zawiódł. 
O ile OPEN, ten sprzed kilkunastu lat, to niewinny projekt, który dawał złudzenie po-
stępu, to od kilku lat wraz w prowadzeniem OPEN +, chyba nikt takich złudzeń nie ma.

OPEN+ to bardziej doktryna niż praktyczny spo-
sób na usprawnianie pracy, czy na osiąganie co-
raz lepszych wyników. Doktryna, która powoduje 
upośledzenie słuchania i angażowania pracow-
ników. Pracownicy pozbawieni są wpływu. Stają 
się częścią machiny, w której są poddani proceso-
wi nierozumianej, absurdalnej zmiany. Przy tym 
proces indoktrynacji związany z OPEN + trwa lata.

Jednak? Pojawia się światełko w tunelu. Kie-
rownictwo podejmuje próby odwrócenia trendu, 
mówi, że chce słuchać i inspirować się tym, co lu-
dzie mówią.  Nagle zauważa, że rację ma jeden z 
największych guru współczesnego biznesu mó-
wiąc: „możliwości są tam, gdzie ludzie narzeka-
ją”. Uważa on, że pracowników trzeba słuchać, bo 
narzekają nie dlatego że lubią, lub że się nudzą, a 
dlatego, że coś im doskwiera, gdzieś mają trud-
ności w osiągnięciu celu, albo ktoś ignoruje ich 
problemy. Wspieranie ludzi w obszarach, gdzie 
oni sami widzą niedoskonałości to najlepsza 
droga do tego, aby budować lepszą przyszłość. 

Jeżeli natomiast posługujemy się jakąkolwiek 
doktryną, na przykład OPEN+, stajemy się ślepi 
i głusi na to, co choćby najwartościowszego lu-
dzie chcą nam powiedzieć. To największa i bez-
kresna strata, jaką niesie doktrynerstwo. Nic się 
nie da poprawić, miejsce pracy staje się krainą 
absurdu a wykazać się wynikami można jedynie 
poprzez coraz bardziej wyrafinowane nacią-
ganie statystyk. Nowe kierownictwo centralne 
stara się zbudować jakąś platformę dialogu. 
A lokalne wyczekuje na wytyczne z centrali. 
Szkoda jest już niestety niepowetowana. Wiele 
lat temu można było rzeczy poukładać inaczej. 
Pamiętamy z przeszłości podobne próby two-
rzenia dialogu, niestety pozorowane. Ale dziś 
znów, naiwnie mamy nadzieję, że być może tym 
razem mamy do czynienia z uczciwą i rzetelną 
próbą budowania czegoś razem. Chcielibyśmy 
w tym uczestniczyć, dalibyśmy od siebie na-
wet więcej.Byle tylko słuchali. Niestety w wielu 
fabrykach jest poczucie, że oni są pod ścianą.
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W końcu zauważyli, że nie idzie i że nie będzie szło, 
jeśli nie zrobią czegoś inaczej. Boją się. Wszyst-
ko się sypie. Co robić?  Już bardziej nie da się 
przekłamywać wyników. Jak trwoga to do Boga. 
Zapraszają związki zawodowe do dialogu. Oby 
nie próbowali nas wciągnąć w odpowiedzial-
ność za nadchodzącą klęskę. Przecież to oni od-
powiadają za istniejącą sytuację i sami powinni 
nią zarządzić w na tyle roztropny sposób, aby 
zażegnać groźbę katastrofy. To może okazać się 
gorzką pigułką, bo skoro zrobili sobie taką dok-
trynę, to prawdopodobnie też trzeba będzie wró-
cić do źródeł i zastanowić, się czy w założeniach 
nie ma jakiegoś błędu. A my wiemy, że jest. Tym 
błędem podstawowym, który sygnalizujemy od 
dawna jest to, że ludzie są wykluczeni z procesu 
tworzenia. Są po prostu materiałem, który pod-
dawany jest zmianie. Zmiana wbrew ludziom i 
bez ludzi będzie zawsze budowała opory i pię-
trzyła trudności. Czy zawsze tak było? Kultura 
słuchania w tej firmie kiedyś istniała! Ta przekła-
dała się na wielkie zaangażowanie się pracowni-
ków w pracę, w entuzjastyczne podejście do niej.

Dzisiaj kultura słuchania jest w PMI w zaniku. 
Tworzenie wszelakich sztucznych koncepcji 
pod tytułem Employee Listening nie przynie-
sie tego, co dać może rzetelna i uczciwa kultu-
ra przywództwa na stanowisku pracy. Zaska-
kujące, ale kierownictwo centralne twierdzi, 
że nie ma wpływu na styl przywództwa w fa-
bryce. A kto ma w takim razie? Kto wybiera li-
derów, którzy nie widzą nic zdrożnego w wy-
muszaniu nieprawdziwych oświadczeń na 
świadkach wypadku, aby tylko statystyki wy-
padkowe wyglądały lepiej? Chyba powinniśmy 
o tym porozmawiać, bo naszym zdaniem mo-
del przywództwa to pierwsza rzecz, od której 
trzeba zacząć. Wszelakie odgórne założenia i 
wytyczne znów zderzą się z oporem i trudno-
ściami, jeśli nie zbudujemy urodzajnej gleby, 
na której coś mogłoby wzrastać. Ta urodzaj-
na gleba jest tam, gdzie wykonuje się pracę. 

Mamy przecież takie piękne modele przywódz-
twa. Przeczytajcie sobie, co tam jest napisane! 
To jest opis korporacji marzeń! Napisano, że jest 
empatia, że jest szacunek, że jest słuchanie, że 
jest pytanie po to, aby zrozumieć a nie po to, 
żeby zripostować, czy odtrącić - „Prawdziwie 
słucham i pytam”. A gdzie to widzimy w prak-
tyce? Nie trzeba budować nowych modeli. Nie 
trzeba tworzyć żadnych nowych norm! Potrze-
ba jedynie, żeby zaistniało to, w co wierzymy i 
do czego aspirujemy. Tak, obserwujemy wielki 
wysiłek ze strony firmy, która próbuje budo-
wać jakieś nowe systemy ocen rocznych albo 
systemy przekazywania informacji zwrotnej. 
Ale przecież nic nie zastąpi codzienności, któ-

ra przecież odbywa się na stanowisku pracy, a 
nie na platformach elektronicznych czy w ja-
kichś aplikacjach. To jest moja relacja, z moim 
przełożonym, który może mnie wspierać albo 
może mnie nie słuchać, może być zajęty swoją 
karierą albo może być zajęty tym, żeby ta fir-
ma na dłuższą metę się rozwijała. Żeby ludzie 
czuli, kiedy wstają rano do pracy, że na prawdę 
chcą tutaj przyjść, a nie żeby się bali otworzyć 
oczu. Mamy z tym do czynienia coraz częściej, 
a to ma dewastujący skutek psychologiczny. A 
przecież praca, która jest wymagająca, czasami 
wręcz potrafi być równocześnie motywująca! 
Aby tak było muszą być spełnione pewne wa-
runki: jak idę do pracy to muszę czuć, że mam 
wpływ, że mnie ktoś wspiera, że nie jestem sam, 
że jestem słuchany, że nikt mnie nie traktuje jak 
zasób, że w tym wszystkim uczestniczę i mogę 
brać odpowiedzialność. To buduje determina-
cję i wręcz motywację, żeby zebrać energię, 
przyjść tutaj, zrobić razem z innymi coś dobre-
go, a dodatkowo się tym cieszyć. Ktoś powie, że 
to trochę idealny model przyszłości, ale wierz-
cie mi, droga młodzieży - tak tutaj kiedyś było. 
Dziś wręcz trudno obserwować, wręcz ciężko 
to przełknąć, że musimy wracać do podstaw. 

Czasami mamy wrażenie, że jesteśmy na skra-
ju jakiegoś przełomowego momentu w historii 
naszej firmy. A to za sprawą tego, że tak bez-
myślnie idziemy w stronę ograniczania kosztów 
zamiast zastanowić się, jak działać roztropnie. 
Bezrefleksyjne i przewlekłe cięcie kosztów po-
woduje, że coraz trudniej jest funkcjonować, a 
to nie może pozostać niezauważone również na 
zewnątrz. Problemy jakościowe, czy popadają-
ca w ruinę reputacja firmy nie bierze się znikąd. 
Coś musiało się stać wewnątrz, co sprawia, że 
zewnętrzny świat nas postrzega jako upadają-
cego kolosa. I nie pomoże kupowanie certyfika-
tów uznanego pracodawcy, bo w niezależnych 
rankingach jesteśmy daleko za Mlekpolem czy 
Fabryką Mebli „Bodzio”, z całym szacunkiem dla 
tych firm. Życzymy sobie nawzajem, jak również 
przyszłym pracownikom naszej firmy, aby uda-
ło się jej znów zabłysnąć na firmamencie mię-
dzynarodowych korporacji w Polsce. Jesteśmy 
w stanie się temu przysłużyć, ale ostatecznie to 
po stronie kierownictwa jest decyzja, czy zechce 
ze wsparcia własnych pracowników skorzystać.

K.M
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POZA KOLEJKĄ 

Pracodawcy reagując na potrzeby rynku pracy coraz częściej sięgają po indywidu-
lane lub grupowe podwyżki tylko dla wybranych grup pracowników, których im bra-
kuje, albo którzy są skłonni odejść do konkurencyjnej firmy. Ich „szczodrość” nie wy-
nika w żadnym stopniu z dobrych intencji tylko z konieczności. Na wagę złota są dziś 
w sektorze produkcyjnym: automatycy, elektro-mechanicy, kierowcy czy wózkowi. 

Tylko co z resztą kadry?
Pozostali pracownicy mają mieszane odczucia, z 
jednej strony trudno protestować w sytuacji, gdy 
ktoś dostaje podwyżkę z drugiej jednak są zde-
motywowani do dalszej dobrej pracy wiedząc, 
że ich umiejętności, kwalifikacje nie są dla firmy 
tak istotne.  Morale załogi spada. Wyróżniając 
finansowo określone grupy zawodowe praco-
dawca przyczynia się do pogorszenia atmos-
fery w pracy, a tak przekłada się na wydajność, 
w konsekwencji na efekt końcowy, czyli zysk.   

Kasa się znalazła
W budżetach firm zawsze znajdzie się re-
zerwa na takie sytuacje. Pracodawcy przy 
negocjacyjnym stole używają argumen-
tu – „nie mamy pieniędzy”, „skąd mamy zna-
leźć środki na podwyżki?” Jeśli taka extra 
podwyżka pojawi się, otrzymujemy jasny sy-
gnał, że środki na wzrost wynagrodzeń są.

Regularne podwyżki
Coroczne podwyżki obejmują oczywiście rów-
nież tych wyróżnionych pracowników w cią-
gu roku. Zazwyczaj organizacje związkowe 
dążą do osiągnięcia podwyżek, których udział 
procentowy byłby podobny dla wszystkich, 
uwzględniając rzecz jasna tabele płac wyni-
kająca pośrednio z wartościowania stano-
wisk pracy. Jednakże, jak widać pracodaw-
cy nie zawsze podzielają opinii związków.

Ograniczanie roli związków 
Niejako przy okazji następuje ignorowanie, 
umniejszanie roli związków w firmach. Sko-
ro pracodawca sam, bez uzgodnień wpro-
wadza podwyżki, po co związki? Przecież 
zna dobrze swoje potrzeby i realia rynku.
Jednakże organizacje reprezentują wszyst-
kich pracowników. Żadna z grup zatrudnio-
nych u danego pracodawcy nie może po-
zostać sama sobie, bez wsparcia. W ten 
sposób pracodawca mógłby personelowi po-
mocniczemu, pracownikom biurowych ni-

gdy nie dać nic ponad minimalną krajową.

Czy tego chcemy? Jakie wyjście?
Pracodawca wyróżniając wybrane grupy powi-
nien uwzględnić te zmiany w tabelach zaszere-
gowania i w wycenie stanowiskowej. Procedury    
te  powinny być konsultowane ze związkami. 
Proces powinien być jawny, transparentny. 
Jeszcze bardziej potrzebujemy silnych or-
ganizacji i UKŁADÓW ZBIOROWYCH!
W interesie pracodawców i pracowników jest 
zachowanie równowagi w biznesie. Pracodaw-
ca powinien mieć partnera, który przypomina o 
ludziach. Słupki, wyniki finansowe, zyski są bar-
dzo ważne, ale PRACOWNICY SĄ NAJWAŻNIEJSI!

E.J  
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Zaskoczenia nie było, ale…

Natomiast, znacznie więcej napisała Aneta;

Witam,
trafiłam tu, na Państwa stronę, całkiem przy-
padkiem. Trochę chciałam wiedzieć, jak to jest 
z tymi  e-papierosami, czy rzeczywiście są 
„zdrowsze”? Co za bzdura! Papierosy zdrowsze! 
Tak tu się znalazłam. Przekartkowałam Bis-a, 
zainspirował mnie artykuł  „Trochę PRL-u”, za-
częłam coraz bardziej brnąć w treść innych ty-
tułów. Pomyślałam sobie, jak to zrobili autorzy 
publikacji, że zainteresowali osoby całkiem nie 
związane z branżą i problematyką. Gratulu-
ję formy i treści, pewnie nie łatwo jest pisać o 
tym co tu i teraz w firmie, w taki sposób, trochę 
przewrotny, trochę dowcipny, w każdym razie 
interesujący, jak widać, nie tylko pracowników 
spółki. Jeszcze jedno spostrzeżenie, poczyta-

łam też numery z poprzednich lat. Nie sądziłam, 
że związek zawodowy zajmuje się tak szero-
ką problematyką firmy i jej pracowników. Wy-
dawało mi się, że działalność ogranicza się do 
strajków i podwyżek płac. Obiecuję, będę za-
glądała tu częściej, czekam na kolejnego Bisa!
  
Pozdrawiam Aneta

 Pomimo tak skąpego odzewu na nasz apel-
-prośbę, nie zrażamy się. Ponownie prosimy: 
przesyłajcie Państwo teksty, propozycje tema-
tów, zdjęcia.
 Przypominamy adres:  bispismo@gmail.com. 
Czekamy.

redakcja

W poprzednim BIS-ie zachęcaliśmy czytelników do współpracy. Prosiliśmy o przeka-
zywanie  sugestii, pomysłów, przesyłanie tekstów, zdjęć itp., po to, aby uatrakcyjnić BIS. 
Niestety na naszą prośbę nie odpowiedział nikt. Nikt z naszej firmy, bowiem ku nasze-
mu zaskoczeniu, napisały do nas dwie osoby. Wprawdzie nie „na temat”, ale miło było 
przeczytać, to co napisali. Karolkrol, króciutko, że (pisownia oryginalna) ..u nas podobno są 
związki, ale nie wiem czym się zajmują tym co wy na pewno nie bo by ktoś to zauważył.. 
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Solidarni z UkrainąSolidarni z Ukrainą
18 października 2016 r. we Lwowie nasza 
Komisja podpisała porozumienie o współpracy 
z przedstawicielami związków zawodowych 
działających w fabryce Philip Morris w Charkowie 
w Ukrainie. Kilka lat wcześniej przy pomocy 
IUF - Światowej Unii Związków Zawodowych 
z Sektora Spożywczego, nawiązaliśmy 
kontakt z naszymi kolegami z Charkowa.

Chyba nikt wtedy nie brał pod uwagę tak 
dramatycznego scenariusza, jakim jest wojna 
wypowiedziana Ukrainie przez totalitarny 
reżim Rosji, na czele której stoi Władimir Putin.

 W wyniku tej agresji dochodzi do potwornych 
zbrodni wojennych, łamania wszelkich praw, 
zasad i konwencji międzynarodowych. To 
oczywiście dotyka najbardziej zwykłych 
obywateli Ukrainy, naszych przyjaciół, naszych 
sąsiadów. Wśród milionów ludzi z Ukrainy, 
którzy doznali tej potwornej tragedii, są również 
nasi przyjaciele: związkowcy, pracownicy z 
Philip Morris oraz ich rodziny i znajomi. Rzeczą 
dla nas oczywistą jest udzielenie im pomocy, 
o którą poprosili. Komisja przeznaczyła 
środki finansowe na ten cel, pomogła w 
przetransportowaniu rodzin do Krakowa 
oraz zapewnieniu im mieszkania i wszelkiej 
potrzebnej pomocy. Zaopiekowaliśmy się w ten 
sposób dziesięcioma osobami i dwoma pieskami.
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Solidarni z UkrainąSolidarni z Ukrainą
W tym miejscu należy również wspo-
mnieć o pomocy jakiej udziela Philip Morris.

Jacek Olczak dyrektor generalny zapewnił:

 „Priorytetem jest dla nas troska o bezpie-
czeństwo i dobro ponad tysiąca naszych pra-
cowników w Ukrainie oraz ich rodzin. Zdoła-
liśmy już ewakuować stamtąd ponad 1000 
osób, w tym osoby przebywające w terenach 
najbardziej zagrożonych. Dostarczamy po-
moc pracownikom, którzy wciąż przebywają 
w Ukrainie i wspieramy osoby, które opuściły 
już kraj i znalazły schronienie w krajach są-
siednich, poprzez pomoc medyczną, logistycz-
ną, finansową i wszelkie inne dostępne środ-
ki. Będziemy też wypłacać wynagrodzenia 
wszystkim naszym ukraińskim pracownikom”.

 Jednoznacznie i zdecydowanie potę-
pił napaść Federacji Rosyjskiej na Ukrainę:

 "Jesteśmy zszokowani wojną w Ukrainie i sta-
nowczo potępiamy przemoc. Wyrażamy naszą 
solidarność z niewinnymi dziećmi, kobietami i 
mężczyznami, którzy cierpią w tym konflikcie. 
Razem z innymi wzywamy do natychmiastowe-
go zakończenia wojny i przywrócenia pokoju”.

W tym zakresie – niesienia pomocy – kluczo-
wą rolę odgrywa Philip Morris Polska, który 
koordynuje globalne działania PMI, związa-
ne z darowiznami rzeczowymi, w porozumie-
niu z organizacjami pozarządowymi, a także 
oferując bezpośrednie wsparcie dla uchodź-
ców przybywających do Polski. W tym celu 
powołany został specjalny zespół składają-
cy się z naszych pracowników.  Zespół kon-
centruje się na trzech zasadniczych celach:

1. ratowanie życia poprzez ewakuację 
kolegów i ich rodzin, którzy zamierzają 
opuścić strefy walk lub Ukrainę.
 
2. krytyczne wsparcie dla kolegów 
na Ukrainie, którzy nie mogą odejść 
lub którzy zdecydowali się zostać.

3. gościnność, zakwaterowanie, pomoc w 
nagłych wypadkach i dalsze wsparcie dla 
kolegów i ich rodzin, którzy opuścili kraj.

Do tego dochodzi spontaniczna pomoc niesiona 
przez  pracowników Philip Morris w Polsce, którzy 
w miarę swoich możliwości angażują się w różne 
formy wsparcia dla ofiar tej strasznej wojny.

Fot. Jacek Łabędzki/CamerapixoPRESS
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Officimusam, tentess imolum invenim porest, sum qui rerciis imagnisit veliqui officid ut aligendae enditat.
Tumque eosseque iunt imus esed qui voluptatum int molende necusam quam quunt quiasit ad est que vel int etur?

Officimusam, tentess imolum invenim porest, sum qui rerciis imagnisit veliqui officid ut aligendae enditat.
Tumque eosseque iunt imus esed qui voluptatum int molende necusam quam quunt quiasit ad est que vel int etur?

27.02.2022r. Kraków. Wiec Solidarności z Ukrainą.

26.02.2022r. Przejście graniczne w Medyce. Obywatele Ukrainy przekraczają granicę z Polską.
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Officimusam, tentess imolum invenim porest, sum qui rerciis imagnisit veliqui officid ut aligendae enditat.
Tumque eosseque iunt imus esed qui voluptatum int molende necusam quam quunt quiasit ad est que vel int etur?

Officimusam, tentess imolum invenim porest, sum qui rerciis imagnisit veliqui officid ut aligendae enditat.
Tumque eosseque iunt imus esed qui voluptatum int molende necusam quam quunt quiasit ad est que vel int etur?

Kijów, Ukraina: 18 marca 2022 - Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zelenski podczas przemówienia do narodu 
ukraińskiego w Kijowie.                                                                                                                            

Charków, Ukraina 24 marca 2022 - Człowiek w pobliżu zniszczonego bloku mieszkalnego w Charkowie.
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5 marca 2022 r. Kijów. Ukraińcy tłoczą się pod zniszczonym mostem, próbując uciec przez rzekę Irpin na obrzeżach 
Kijowa na Ukrainie. (AP Photo/Emilio Morenatti)
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Fot. AP/Associated Press/East News 
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Poprawność polityczna kwiecień 2022 – czas 
wojny. To trzeba zobaczyć 

9 kwietnia w Warszawie odbyła się konferen-
cja „STAND UP FOR UKRAINNE”, konferencja z 
udziałem szefowej Komisji Europejskiej Ursuli 
von der Leyen, prezydenta RP i premiera Kanady. 
Przy czym ważne wyjaśnienie- Warszawa była 
tylko miejscem spotkania, a prezydent Andrzej 
Duda jako gospodarz miejsca, jedynie przywitał 
gości i wygłosił krótkie okolicznościowe oświad-
czenie. W zasadzie konferencja była zwieńcze-
niem akcji na rzecz pomocy dla Ukrainy. Zebrano 
łącznie ponad 10 mld euro, o czym z nieukrywaną 
radością, tworząc wręcz show, obwieściła Ursu-
la von der Leyen, co koniecznie trzeba zobaczyć.

Konferencja przeplatana była występami wy-
bitnych, światowej sławy artystów – pokazy-
wano też przerażające obrazy mordowanej 
Ukrainy. Cel akcji zbożny, szlachetny, godny 
podziwu i uznania. Wszystko byłoby ok, gdy-
by nie 16-letnia Ukrainka, sądzę, nieopatrz-
nie zaproszona do zabrania głosu. Prowa-
dząca konferencję dziennikarka Isha Sesay 
poprosiła, aby opowiedziała, jak wyglądały jej 
ostatnie tygodnie. Co powiedziała dziewczyna?
 
Dokładnie to:

 „Dzień dobry, jestem z Kijowa, mam 16 lat. Te-
raz mieszkam w Warszawie. Uciekłam z moje-
go miasta ze względu na wojnę, którą rozpo-
czął Putin. Napędzaną wiecie przez kogo, przez 
osoby, które teraz też to oglądają. Także woj-
na nie zaczęła się 24 lutego. Musicie to zrozu-
mieć. Wojna zaczęła się osiem lat temu. Rosja 
napadła na Ukrainę osiem lat temu. Przez te 
całe osiem lat świat uważał, że wszystko jest 
ok, że można prowadzić biznes z Rosją, z tym 
krwawym reżymem. Dla mnie, jako Ukrainki, 
dla innych Ukraińców, nie zdziwiliśmy się, że 
pojawiła się wojna. Przygotowaliśmy się na 
nią, bo wiemy, że świat teraz opiera się na sys-
temie, który sprawia, że ludzie są mniej ważni, 
niż pieniądze. Dlatego tak to wszystko się dzia-
ło. System w tej chwili wspiera autokrację. Dla-
tego wiedzieliśmy, że będzie bardzo ciężko.”

Tego było chyba już za wiele. Znaczące spoj-
rzenie przewodniczącej KE w stronę prowa-
dzącej zakończyło wystąpienie dziewczyny.

F.S

Warszawa, 09.04.2022. Konferencja Stand Up For Ukraine. N/z: Ursula von der Leyen, Hugh Evans, Arina Bilai.
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Europejska Federacja Związków Zawodowych Przemysłu Spożywczego, Rolnictwa i Agroturystyki 
EFFAT, w której afiliowany jest Sekretariat Spożywców, potępia rosyjską agresję na Ukrainę. Jak czytamy 
w stanowisku EFFAT „…nie możemy zgodzić się na to aby rosyjskie pociski i bomby nadal wybuchały w 
ukraińskich dzielnicach mieszkaniowych, szpitalach, uniwersytetach i wśród niewinnych cywilów.” 
„Stanowisko i apel EFFAT jest sprawą oczywistą" – mówi Zbigniew Sikorski, przewodniczący 
Rady Sekretariatu – dodatkowo cieszy mnie osobiste zapewnienie sekretarza generalnego EFFAT 
Kristjana Bragassona, że działania EFFAT idą w tym samym kierunku co starania NSZZ „Solidarność” 
aby, poprzez Europejskie Rady Zakładowe, wpływać na zarządy tych firm międzynarodowych, 
które mają problem z podjęciem właściwej decyzji i zakończeniem działalności gospodarczej w 
Rosji. EFFAT może wspomóc te naciski poprzez koordynatorów związkowych, którzy działają w 
części rad branży spożywczej. To wpisuje się w naszą filozofię działania aby każdy, na swoim 
polu, robił to co może, najlepiej jak potrafi. Naciskamy my jako „Solidarność”, naciska EFFAT, są 
akcje w mediach społecznościowych, jest powszechne oburzenie i to musi dać efekt. Najlepszym 
przykładem jest koncern Nestle, który, pod wpływem tych czynników, postanowił zmienić założenia 
i znacząco ograniczył działalność w Rosji. Kolejną kwestią, są działania na forum EKZZ i poparcie 
EFFAT aby piętnować te rosyjskie federacje związkowe, które popierają działania reżimu Putina i, 
finalnie, wyrugować je z międzynarodowej społeczności związkowej” – kończy Zbigniew Sikorski.
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Stanowisko Komisji 
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Pracownicy z Ukrainy 

Od wielu lat pracownicy z Ukrainy są na naszym 
podwórku. Jeszcze przed wybuchem wojny sza-
cowano ich liczbę na około 1-1.3 mln. Polska pozo-
staje dla Ukraińców krajem pierwszego wyboru 
ze względu na podobieństwa kulturowe, zrozu-
miały (dla nich i dla nas), łatwy do nauki język, 
czy bezpośrednie sąsiedztwo z ich krajem, co w 
obecnej sytuacji jest dla nich niezwykle istotne. 
Można więc założyć, że pomimo pełnej otwarto-
ści rynku w całej Unii, znaczna ilość uchodźców 
zdecyduje się na poszukiwanie pracy w Polsce.
Boimy się nowego 
Jak przy każdej takiej sytuacji, wątpliwości są 
czymś naturalnym. Padają pytania: „A co jak 
zabiorą nam robotę?”, „Czy starczy pracy dla 
wszystkich?” Dziś Ukraińcy uciekający ze swe-
go kraju nie dla pracy - szukają u nas BEZPIE-
CZEŃSTWA. A, że podejmą pracę – to dobrze 
dla nich i dla nas. Specjaliści od rynku pracy 
uważają, że przynajmniej w części uchodźcy 
mogliby zapełnić wakaty na stanowiskach wy-
specjalizowanych, na które w Polsce jest spo-
re zapotrzebowanie, a obecnie trudno znaleźć 
odpowiednich pracowników. Mowa tu np. o 
branży medycznej, edukacyjnej, ale też IT. Jest 
również u nas sporo prac nisko płatnych, na 
które nie ma chętnych, chociażby w rolnictwie.
 
Wojna tuż za naszymi granicami obciąża nas 
psychicznie. Zaczynamy martwić się o swo-
ją przyszłość, rodzin, najbliższych. W okre-
sach kryzysowych również częściej do głosu 
dochodzą obawy etniczne, narodowościowe. 
Jednakże wojna to wojna, nie możemy zapo-
minać, że Ukraińcy nie przyjechali nam tu za-
brać pracy, domów, państwa. Oni przyjechali, 
bo nie czują się bezpiecznie u siebie, bo grozi im 
niebezpieczeństwo. Grozi im śmierć! Dla nich 
nie jest to łatwa decyzja. Niekiedy zostawia-
ją za sobą najbliższych, dorobek całego życia. 
    Obawy wynikają również z winy pracodaw-
ców – w niedalekiej przeszłości straszyli nas 
obcymi. „Nie podskakujcie, Ukrainiec przyjdzie 
za połowę stawki”. Pracownicy z Ukrainy, co 
zrozumiałe, często w krótkim okresie chcie-
li przepracować maksymalnie dużo godzin, 
aby odłożyć jak najwięcej pieniędzy i wrócić do 
swojego kraju, albo przesłać pieniądze swojej 
rodzinie. Pracodawcy zaczęli również wyko-
rzystywać Ukraińców jako potencjalnych łami-
strajków. Nierzadko izolowali ich od pozosta

łych pracowników, często przydzielali im pra-
cę na oddzielnych liniach, nawet całe zmiany 
nimi obsadzali. Także agencje pracy, maksy-
malnie wykorzystywały pracowników z Ukra-
iny. Tylko czy możemy za to winić samych pra-
cowników zza wschodniej granicy? Nikt nie 
lubi nieuczciwej konkurencji, ale Polacy, jeśli 
byli źle nastawieni do pracowników z Ukra-
iny, to przez postępowanie pracodawców.
Jasne zasady
Zasady zatrudnienia powinny być równe dla 
wszystkich. Cześć pracodawców zmieniło 
procedury przy zatrudnianiu pracowników z 
Ukrainy. Czym innym jest pomoc i ułatwienia 
w zatrudnieniu, czym innym omijanie podsta-
wowych wymogów związanych z zatrudnie-
niem. Na przykład pomijanie czy zmniejszanie 
okresu próbnego lub skrócenie do minimum 
szkolenia bhp, czy szkolenia stanowiskowe-
go.   W takich przypadkach Polacy mogą czuć 
się traktowani gorzej. To niepotrzebnie psu-
je atmosferę w pracy. Tego nie chcemy! 
Czarna owca? 
  Jak w każdym narodzie, również wśród Ukra-
ińców zdarzają się kłamcy, złodzieje …. Po-
lacy przez wiele lat mieli fatalną opinię za 
granicą, że pijaki i złodzieje. Jednocześnie 
funkcjonowała jeszcze inna opinia o nas jako 
o wysokiej klasy specjalistach, ludziach wy-
kształconych, zaradnych i pracowitych. Czy 
dziś przez „czarne owce”, jednostki mamy 
oceniać negatywnie wszystkich z Ukrainy? 
Zdrowy rozsądek
Potrzebny jest spokój, zrozumienie sytuacji 
i odrobina czasu. Jestem pewna, że Ukraiń-
scy pracownicy potrafią docenić naszą tro-
skę i pomoc, którą tak hojnie Polacy udziela-
ją. Wiele firm łącząc rodziny, pomaga znaleźć 
pracę w Polsce przybyłym. Firmy, które z uwa-
gi na zniszczenie zaprzestają działalności na 
Ukrainie, przenoszą pracowników do Polski. 
Polskie serce
Każdy czy to polski, czy ukraiński pracownik chce 
spokojnie przepracować swoje i iść do domu. 
My do swojego a Ukraińcy do ….. Postarajmy się, 
żeby współczucie z pierwszych dni wojny, hojna 
pomoc i otwarcie naszych serc pozostało z nami 
dłużej, a synonimem Polaka było WIELKIE SERCE!

E.J  
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Pożegnania 

Plan przedemerytalny wprowadzony w  PMPL dał możliwość przejścia na zasłużony odpoczynek 
wielu naszym pracownikom i członkom NSZZ Solidarność. W minionych miesiącach pożegnaliśmy 
naszych długoletnich pracowników i wieloletnich członków naszego Związku.  Odeszli na plan 
przedemerytalny nasi koledzy i przyjaciele m.in. Mirosław Borówka, Jerzy Jasiński, Lesława Ka-
czor, Marek Kapera, Marek Kolbiarz, Jan Miska, Grażyna Musiał, Marek Olszowski, Zdzisław Sikora, 
Józef Zięba. Dziękujemy Wam, za to, że byliście z nami przez tyle lat  zarówno w Związku, jak też w 
codziennej pracy. Dziękujemy za wsparcie naszej organizacji, za aktywne działanie w Związku i jego 
godne reprezentowanie.  Za każde dobre słowo z Waszej strony, podczas niełatwych codziennych 
zajęć, podczas dyskusji i koleżeńskich rozmów. Za dobre i te krytyczne rady. Będziemy Was cie-
pło wspominać. Życzymy Wam zdrowia i wszelkiej pomyślności na nowym etapie Waszego życia.

Karty podarunkowe dla członków związku

Fot. Andrzej PieńkowskiFot. Jacek Łabędzki
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Wycieczka na Dolny Śląsk
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Wycieczka do Toskanii 
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Krzyżówka

Poziomo

1. W Anglii zwą ten wzór „psi ząb”
4.To on powiedział: O tempora, o mores!
7.Rosyjska tenisistka
8. Radiowóz policyjny 
10. to jest poezja rumu i koniaku
12.Nawet najlepszej kucharce się przytrafi
14.Pojęcie rolne
15.Miejscowość w Szwajcarii
16.Np. zgniecione ziemniaki 
17.Tarcza Zeusa
19.Tam Brama Etruska
22.Imię Moniza  portugalskiego noblisty
24.Żaglowiec trójmasztowy
25.Kołnierzyk kapłanów
26.Carlos gitarzysta
27. Uczony chłopski

Pionowo

1.Gdański
2.Międzynarodowy instytut do badań nad sztuką
3.Dawna tkanina dekoracyjna
4.Coś wystającego  z lądu w morze
5.W PRL pomocnicy milicji
6.Najsłynniejszy chopinowski - Es-dur z Opusu 9 Nr 2 
9. „Modna” w PRL ryba
11.Odgrywa ważną role podczas mszy św.
12.Stare niemieckie motocykle
13.Marny koń
16.Na przykład na naleśniki
18. „tajemny”, „ukryty”
20.Gmina w Asturii
21.Karma dla psów i kotów (chyba hiszpańska)
23. „Śląski brydż”
24.Zabawki dla dzieci

Litery znajdujące się pod czerwonymi cyframi, od 1 do 10 dadzą hasło krzyżówki (dwu wyrazowe). 
Rozwiązania – polskie tłumaczenie - prosimy przesyłać do biura Komisji i odebrać nagrody!



„Musimy zawsze opowiedzieć się 
po którejś ze stron. Neutralność 
pomaga oprawcy, nigdy ofierze. 
Cisza zachęca dręczyciela, nigdy 
dręczonego”.

Elie Wiesel - Laureat Pokojowej Nagrody Nobla

Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla Lech Wałęsa (po lewej) i amerykański pisarz żydowski Elie 
Wiesel po prawej przybyli do byłego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau w Polsce w niedzielę 17 
stycznia 1988 roku. Wiesel był więźniem 43 lata temu. (AP Photo/Czarek Sokołowski)
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