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42 lata temu
Obchodzimy 42 rocznicę niezwykłego wydarzenia powstania związku zawodowego, który odmienił bieg
historii – zmienił oblicze Europy.
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Sierpień to miesiąc ważnych dla Polaków rocznic; Bitwy Warszawskiej, Powstania Warszawskiego i utworzenia „Solidarności”. Bitwa Warszawska określana mianem „Cudu nad
Wisłą” uznana za osiemnastą przełomową bitwę w historii
świata, uratowała Europę przed bolszewizmem. Powstanie NSZZ „Solidarność”, to przykład heroizmu, determinacji
i niezwykłej dojrzałości politycznej polskich robotników, by
zmienić swój los - wyzbyć się narzuconego, obcego ustroju.
Polacy nigdy się nie pogodzili z podziałem
Europy, w której część krajów znalazło
się pod hegemonią Związku Radzieckiego.
Strajki polskich robotników w 1956, 1970 i
1976 roku zakończyły się ich pogromem. W
1980 roku objęły już nieomal całą Polskę,
co zmusiło władze rządowe do podjęcia
rozmów i negocjacji. Strajkujący w imieniu
polskich pracowników uzależnili wznowienie pracy od spełnienia przez rząd 21 postulatów, z których najważniejszy dotyczył
akceptacji dla powstania wolnych i niezależnych od władzy związków zawodowych.
30 sierpnia 1980 roku podpisano porozumienia w Szczecinie, 31 sierpnia w Gdańsku,
a trzy dni później z górnikami w Jastrzębiu.
W ten sposób powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”
na czele którego stanął Lech Wałęsa. Związek, który był sprzeciwem wobec łamania
praw ludzkich i wyzyskowi ekonomicznemu. Strajkującym polskim robotnikom nie
chodziło tylko o chleb, chodziło też, a może
przede wszystkim o sprawiedliwość, praworządność, o godność ludzką. Dawał nadzieje milionom ludzi na inne lepsze życie.
Red.

08.1980 ( sierpień 1980 ) Strajk w Stoczni Gdańskiej - poparcie dla 21 postulatów wśród ludzi za
bramą stoczni.
Fot. Mirosław Stępniak/FOTONOVA/EAST NEWS
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N

ajgorsze, co mogłoby się zdarzyć, to przyzwyczajenie się do wojny, przejście do porządku
dziennego nad nią. To rodzi zobojętnienie, uśpienie czujności. Niestety, są pierwsze symptomy
tego. Coraz mniej informacji o niej na pierwszych
stronach gazet, czy w portalach internetowych,
a dzienniki telewizyjne coraz częściej nie traktują
wydarzeń wojennych jako temat główny. Przykre.
Za to na Facebooku prezentują się mędrcy, zakładowi też. To tacy, co na każdy temat mają
wiedzę, wizję, we wszystkim widzą czające się
zło. Potrafią w tragicznym dla Ukraińców czasie, wypominać im przeszłość, zachęcać do ich
bojkotowania. Jedną z najgroźniejszych broni
dzisiejszej wojny to propaganda, rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji przedstawianych w sposób, który przekonuje, pozwala na
wiarygodność. Wojna to masowo i agresywnie
przekazywane kłamstwa. Było tak zawsze, odkąd ludzie zaczęli ze sobą wojować, ale dawniej nie było Internetu. Propaganda, nie tylko
rosyjska, stara się zrazić Polaków do Ukraińców. Często niestety pada na podatny grunt.
Skutkiem jej, mędrcy zakładowi – Facebookowi
– już wiedzą, że Ukraińcy zabierają nam pracę,
zarobki, a w przyszłości zamiast wdzięczności
doznamy krzywd. Słabe to. Myślę, ba, jestem
przekonany co do tego, że kultura pojmowana
jako element zachowania – dobrego wychowania - staje się zjawiskiem niszowym. Dominuje
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kultura internetowa, a ta nie zna pojęć: ograniczenie, refleksja, takt. W Internecie można
napisać wszystko, największą bzdurę, najwymyślniejszą wulgarność, bo można się skryć za
parawanem pseudonimu. Kultura internetowa
przejawia się także, a może przede wszystkim
posługiwaniem się obcymi językami, tak jakby
to miało dodać jej powagi, czy wiarygodności.
Jakże ładnie, bezpiecznie brzmi „hejt”, zamiast
„nienawiść”, albo „trollowanie”, zamiast wyszydzanie, ośmieszanie. Europejczycy w formie.
Trwa licytacja, kto sowiciej opluje Polskę, kto w
sposób najbardziej spektakularny doniesie na
swoją ojczyznę. Tu jednak pojawia się problem.
Czy na przykład dla zdeklarowanych germanofilów Polska to ojczyzna. Prośby kierowane do
Niemiec, żeby „zajęły” się Polską świadczą nie
tyle o serwilizmie, ale o braku wyobraźni. Obfite czerpanie z pochlebstw berlińsko – brukselskich (i apanaży) ma świadczyć o tolerancji i pozbyciu się kompleksów. Pozycja parobka, nawet
ubierającego się u Armaniego, pozostanie pozycją kundla, który może i szczekać, ale tylko na
„swoich”. Jak mawiał śp. Kisiel „Każdy pies hodowany pod szafą wyrasta co najwyżej na jamnika”. Przychodzi mi na myśl też słynne Orwellowskie memento. „Za nieszczerość i tchórzostwo
zawsze trzeba zapłacić. Nie wyobrażajcie sobie, że przez całe lata można uprawiać służalczą propagandę na rzecz radzieckiego

lub też jakiegokolwiek innego reżimu, a potem
powrócić nagle do intelektualnej przyzwoitości.
„Raz się skurwisz - kurwą zostaniesz”. Na razie jeszcze afirmacja wobec
die
Herrenrasse nie przybrała postawy Zoji z serialu „Dom”, ale przecież wszystko przed nimi.
Wzorem historycznym dla rodzimych Europejczyków może być Szczęsny Potocki,
niekwestionowany lider targowicy, który Polakom radził: „Każdy z przyszłych Polaków ojczyznę sobie wybrać powinien”, „Ja już jestem
Rosjaninem na zawsze”. Na razie Rosjaninem
zostać nie uchodzi. Marszałek Piłsudski przestrzegał „w czasie kryzysu strzeżcie się agentów”. To ponadczasowe ostrzeżenie i niekoniecznie dotyczy kryzysu zbrojnego. Piłsudzki
uściślił, że on, prowadzący wojnę, wie, co to
agentura i zna mechanizmy jej działania. Dodał
jeszcze, że agentury są płatne, bo innej agentury świat nie posiada. Mam nieco inne zdanie. Być może kilkadziesiąt lat temu tak było,
ale dziś? Wiadomo powszechnie, że wolontariat (taki szczególny jego typ) i pasja przyno-

szą nadzwyczajne efekty. Wielu z nich czyni
to „z potrzeby serca” i bynajmniej nie ukrywa
tego, chociaż zapewne żachnęliby się, że tak są
postrzegani
groźniejsi,

i

nazywani.
najgorsi,

Tacy są najbezwzględni.

„Ojczyznę nie kocha się dla tego, że jest wielka,
tylko dlatego, że jest twoja”. To mądre powiedzenie Cycerona można interpretować również
tak: może i moja ojczyzna jest ułomna, wielokrotnie błądziła, bywała kłótliwa, pozwoliła się zniewolić, kolaborowała z czerwonymi
oddawała się liberałom, ale to moja ojczyzna.
Jak już mnie wzięło na cytowanie, to jeszcze na
koniec symptomatyczne, ponadczasowe i uniwersalne wyznanie Mikołaja I Romanowa. „Znam
tylko dwa typy Polaków: tych, którzy się zbuntowali przeciwko mnie, i tych którzy pozostali mi
wierni – jednych nienawidzę, drugimi gardzę”.
F.S

Fot.Arkadiusz Ziółek/EAST NEWS
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Odznaczenia

Franciszek Sójka przyjmuje odznaczenie z rąk Pani minister Agnieszki Lenartowicz-Łysik.

O

dznaczenia
państwowe,
to
szczególne
wyróżnienia
przyznawane za zasługi dla osób przyczyniających się do rozwoju Rzeczypospolitej.
Złoty Krzyż Zasługi ustanowiony w roku
1923r. nadawany jest osobom, które położyły zasługi dla państwa, lub obywateli. Długoletnia działalność w NSZZ „Solidarność”, związku, który doprowadził do
zmiany ustroju w Polsce, spełnia te kryteria.
W roku 2018 to zaszczytne odznaczenie – Złoty
Krzyż Zasługi – otrzymał długoletni Przewodniczący Komisji Franciszek Sójka. Nie jest to jedyne
odznaczenie dla przedstawiciela naszej Komisji.
W dniach 12-13 maja w Jastrzębiej Górze odbył się XXVII. Kongres Krajowego Sekretariatu
Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność”.
Podczas uroczystej gali, odbywającej się w ramach Kongresu, postanowieniem Prezydenta
Andrzeja Dudy odznaczono członków NSZZ „Solidarność” za wybitną działalność związkową
na rzecz ojczyzny. Złote Krzyże Zasługi oraz
medale 100-lecia Odzyskania Niepodległości w
imieniu Prezydenta wręczyła minister Agnieszka Lenartowicz-Łysik. Wśród uhonorowanych
znaleźli się nasi wieloletni Przewodniczący
Komisji Rudolf Grec, który został odznaczony
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Fot. Tomek Gutry

Złotym Krzyżem Zasługi za działalność związkową oraz Franciszek Sójka – odznaczony tym
razem medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości, ustanowiony w 2018 r., jest nagrodą
przyznawaną na pamiątkę stulecia odrodzenia Państwa Polskiego obywatelom polskim,
którzy od czasu odzyskania niepodległości
przez Państwo Polskie w 1918 r. przyczyniali się do budowania i wzmacniania suwerenności, niepodległości, kulturowej tożsamości
i materialnej pomyślności Rzeczypospolitej.
Odznaczenia, jakie otrzymali nasi byli Przewodniczący, są podziękowaniem za wieloletnią pracę
na rzecz Związku, ludzi pracy, działalność społeczną i charytatywną. Serdecznie gratulujemy.
redakcja

O

dznaczenie Franciszka Sójki i Rudolfa Greca, to dowód na wysoką jakość pracy „Solidarności” w Philip Morris Polska. Komisja, której przewodniczyli przez wiele lat, potrafiła
sprostać wielu wyzwaniom, prowadząc działalność najpierw w Państwowej firmie – Zakładach Przemysłu Tytoniowego w Krakowie,

Rudolf Grec przyjmuje odznaczenie z rąk Pani minister Agnieszki Lenartowicz-Łysik.

a następnie po przejściu procesu prywatyzacji w
międzynarodowej firmie Philip Morris. Tamten
okres, to czas ogromnych zmian, permanentnej
restrukturyzacji firmy. Zmian, które wymagały
wielu negocjacji, rozmów, podejmowania trudnych i istotnych dla tysięcy pracowników decyzji. To również czas na szukanie najlepszych
rozwiązań, nawiązywania współpracy związkowej w kraju i poza jego granicami, budowania
silnych struktur związkowych. Istotne było i jest
nadal zaangażowanie w struktury ponadzakładowe i międzynarodowe. Zarówno Franciszek
Sójka, jak i Rudolf Grec przez wiele lat reprezentowali Komisję w Sekcji Krajowej Pracowników
Przemysłu Tytoniowego i Krajowym Sekretariacie Przemysłu Spożywczego, pełniąc w nich
eksponowane funkcje. Przewodniczenie to odpowiedzialna praca, która wymaga ponadprzeciętnego zaangażowania, odwagi, rozumienia
mechanizmów zarządzania firmą. Potrzebna jest
ciągła wszechstronna edukacja - poprzez prawo pracy, socjologiczne aspekty pracy, czy poznawanie najnowszych systemów zarządzania.
Działalność naszej Komisji nie ogranicza się tylko
do problematyki zakładowej, branżowej, czy sek-

Fot. Jacek Łabędzki

torowej. Byliśmy i jesteśmy wyczuleni na problemy społeczności lokalnej, ludzi potrzebujących
pomocy, dlatego w miarę naszych skromnych
możliwości, wspieraliśmy i wspieramy wiele
organizacji pozarządowych, instytucji państwowych, lokalnych twórców, artystów, a w ostatnim czasie również naszych sąsiadów z Ukrainy.
Jednak największą siłą związku, są jego członkowie. Wybierając liderów związkowych i wspierając ich, decydują o skuteczności ich działania.
Poczucie wspólnoty przyczynia się do poprawy
jakości pracy, życia, bezpieczeństwa - tego co
oferuje związek zawodowy i do czego został
powołany. Odznaczenia Przewodniczących są
po części odznaczeniami dla wszystkich członków NSZZ „Solidarność” w Philip Morris Polska.
Serdecznie gratuluję Rudolfowi i Franciszkowi i dziękuję za wykonaną pracę i – co bardzo
istotne – za dalszą pomoc, którą cały czas
oferują i aktywnie wspierają Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”.
JŁ
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Delegaci i goście. Od lewej: Sebastian Głusek, Marcin Klimczyk, Rudolf Grec, Adam Filipek, Jan Miska, Jacek Łabędzki.

XXVII Kongres Krajowego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego
NSZZ “Solidarność”
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Franciszek Sójka - odznaczony medalem
100-lecia Odzyskania Niepodległości
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Porozmawiajmy
z Przewodniczącym Komisji
Jackiem Łabędzkim
Podwyżki

płac to temat wywołujący emocje. Pomimo
to, że od ostatnich – kwietniowych– minęło trochę czasu, nadal nie ustają dyskusje. Dlaczego Związek nie podpisał porozumienia, co poszło nie tak, czy sposób ich wprowadzenia był optymalny i przede wszystkim, co dalej,
zwłaszcza, że inflacja, jaka jest każdy widzi. O tym, czyli o tegorocznych podwyżkach płac, ale też o chlubnej działalności Komisji, rozmawiamy z Przewodniczącym Komisji Jackiem Łabędzkim.
BIS. W poprzedniej rozmowie lakonicznie odpowiedziałeś na pytanie, dlaczego Komisja nie podpisała porozumienia płacowego.
Jacek. Dlatego, że nie osiągnęliśmy porozumienia. Rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami Komisji a propozycjami firmy może nie były od siebie bardzo odlegle, ale firma uznała,
że jej możliwości, co do wysokości podwyżek się wyczerpały.
BIS. Jakie konsekwencje wynikają z braku porozumienia płacowego?
Jacek. Konsekwencji nie ma, zresztą to nie pierwszy przypadek
braku podpisania porozumienia. Trudno podpisywać się pod
czymś, do czego nie ma się przekonania. Ze strony firmy była chęć
a nawet determinacja, aby podpisać porozumienie. My nie mogliśmy się na to zgodzić. Jak wcześniej powiedziałem, rozbieżności
co do wysokości podwyżki nie były duże, ale my podnosiliśmy i to,
że w ubiegłym roku wysokość podwyżki była niedoszacowana.

10

Jacek. W roku 2016 rozpoczęliśmy współpracę
ze związkami zawodowymi z Philip Morris w
Charkowie. Od tamtego czasu utrzymujemy
częste i ścisłe kontakty. Bardzo dobrze się
poznaliśmy i to są naprawdę przyjazne relacje.
Nasze porozumienie o współpracy przewiduje
wszelką pomoc związkową. I takiej pomocy
staramy się udzielać. Co do konkretnej tej sytuacji,
czyli pośrednictwa w pomocy przekazywanej
przez IUF: centrala IUF, której biura są w
Genewie, poprosiła nas o pośrednictwo przy
przekazywaniu darów dla związkowców
BIS. Z tego co wiemy, to nie koniec rozmów o ukraińskich. Wybrała nas, uznając, że jesteśmy
płacach. Prowadzone są rozmowy dotyczące godni zaufania i dobrze zorganizowani.
kolejnej podwyżki płac.
BIS. Właśnie jak to wygląda od strony
Jacek. Tak, to prawda. To też efekt inflacji. Wo- organizacyjnej i co kupujecie?
lałbym, aby nie było takiej sytuacji, że inflacja
„zjada” nam pieniądze. Ale jest, jak jest. W ukła- Jacek. IUF przekazuje nam listę potrzebnych
dzie zbiorowym pracy mamy zapis, który mówi, rzeczy, głównie jest to żywność długo
że w przypadku, gdy inflacja rok do roku osią- terminowa, środki chigieny osobistej, chemia
podstawowe
leki,
środki
gnie wynik dwucyfrowy, to pracodawca jest zo- gospodarcza,
bligowany do podjęcia kolejnych rozmów pła- opatrunkowe i dezynfekujące. Mając listę
cowych. Dlatego niezwłocznie wystąpiliśmy z potrzebnych artykółów, idziemy na "zakupy",
które liczone są w tonach! W tej kwestii
wnioskiem o rozpoczęcie kolejnych rozmów.
współpracujemy z SELGROSEM - serdeczne
podziękowania za pomoc! Jednak są rzeczy,
BIS. Czy są już jakieś ustalenia?
których tam nie można dostać, więc szukamy
Jacek. Tak, podpisane zostało porozumienie do- w innych sklepach, lub dyskontach. Jeżeli już
tyczące kolejnej w tym roku podwyżki płac dla uda nam się skompletować towar, który musi
pracowników wszystkich spółek PM działają- być gotowy do odbioru w ściśle ustalonym
cych w Polsce. Podwyżka wynosić będzie 6% terminie, szukamy samochodu dostawczego,
stawki brutto, nie będzie uzależniona od oceny lub kilku, w zależności, czy ludzie z IUF dyponują
rocznej MAP. Porozumienie wejdzie w życie od 1 transportem w odpowiedniej ilości, który
zapewnia im szwfajcarska organizacja Van
września br.
for Life. Ładujemy towar i jedziemy z nim na
Ukrainę, gdzie przekazujemy ją związkowcom,
BIS. Pojawi się problem z „wypadaniem z
którzy na nią czekają. To jest doskonały przykład,
grup”?
jak zorganizowani pracownicy mogą sobie
Jacek. Tak, on się już pojawił w kwietniu. 117 skutecznie pomagać.
osób „wypadło” z grup. Ci pracownicy otrzymali
kwotę podwyżki jednorazowo. Jest to dla nas BIS. Zajmujesz się tym osobiście?
bardzo istotny problem, który został mocno
zaakcentowany podczas obecnie prowadzonych Jacek. Tak robię to ja , Marcin Klimczyk i Andrzej
rozmów i udało się znalźć rozwiązanie problemu. Pieńkowski. Z transportami jeździmy zwykle raz
Wszyscy dostaną normalną podwyżkę swojej w miesiącu, chociaż ostatnio zdarzyło się to dwa
pensji.
razy. Wiemy, że z jednego transportu pomoc
trafia do ok. 500 członków związku zawodoBIS. Na koniec chcemy spytać o pomoc, jaką
Komisja i Ty osobiście przekazujecie na rzecz wego. Transportowaliśmy też autobus medyczZwiązków zawodowych na Ukrainie. Chodzi o ny, oczywiście wypełniony żywnością i sprzępomoc, jaka płynie z IUF – (Międzynarodowa Unia tem ortopedycznym np. wózkami inwalidzkimi.
Związków Pracowników Żywności, Rolnictwa, Gdy pojawił się problem z garażowaniem auHotelarstwa,
Restauracji,
Gastronomii, tobusu w Krakowie, to z pomocą przyszła naWyrobów Tytoniowych i Partnerów) za Waszym sza firma, za co przy okazji bardzo dziękujemy.
pośrednictwem.
Konkretnie chodzi o sprzeczność pomiędzy prognozami, co do wysokości inflacji. To my byliśmy
bliżsi, potwierdzonym później prognozom. Niestety firma sztywno się trzymała swoich propozycji. Uważam, że daliśmy rozsądne propozycje,
nasze oczekiwani nie były wygórowane, czy nieuzasadnione ekonomicznie; były stonowane i absolutnie uzasadnione. Niestety firma nie chciała
się na nie zgodzić. My nie mogliśmy zejść poniżej pewnego pułapu. W takiej sytuacji komisja
zdecydowała, żeby porozumienia nie podpisać.
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BIS. Pomaga też sama Komisja?
Jacek. Tak, my z kolei poprzez fundację „Edelweiss”, która pomaga żołnierzom z 10 Brygady Górskiej, przekazaliśmy, to, o co prosili m.in. pastę do zębów, szczoteczki, środki higieny
osobistej. Wspólnie z Zarządem Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” przygotowaliśmy
transport pomocy dla związkowców z Ługańska, z którym wyruszyliśmy w drugiej połowie sierpnia. Bardzo dziękuję przewodniczącemu ZRM „Solidarność” Adamowi Lachowi za wsparcie. Pod
koniec sierpnia przetransportowaliśmy rodzinę z Chersonia do Szwajcarii, pokonując 3500 km.
BIS. Cóż nie pozostaje nam nic innego, jak wyrazić słowa uznania za to, co robicie, a robicie kawał dobrej roboty.
Jacek. Dziękuję.

Przejście graniczne w Medyce. Od lewej stoją: Dimitri Montanini, Dmytro Stepanyuk, Jacek Łabędzki, Marcin Klimczyk, Wasyl Chwostikow
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ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ
АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
Майдан Незалежності, 2, м.Київ, 01001, тел./факс 205-76-67
E-mail: apk@fpsu.org.ua Код ЄДЗПОУ 05425891

KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
PRZY PHILIP MORRIS POLSKA S.A.
Jacek Łabędzki
Adres: Al. Jana Pawła II 196.
31-982 Kraków
Шановний брате Яцеку!
В першу чергу, дозвольте від імені Профспілки АПК України подякувати Вам
та вашій організації за всю допомогу, яку Ви надаєте нашим членам профспілки з
початку війни в Україні.
На жаль війна триває і від неї страждають наші члени профспілки, які
потребують допомоги. Зокрема, на сьогодні близько 100 чоловік з Луганської
області змушені були покинути свої домівки та переїхати в інші регіони України.
Нещодавно вони звернулися за допомогою до Центрального комітету профспілки з
проханням допомогти в придбанні продуктів харчування, товарів першої
необхідності. Наразі у нас відсутні кошти, щоб допомогти цим людям.
Тому ми просимо Вашої допомоги. Ми будемо вдячні, якщо ви допоможете нам
зібрати та передати в серпні 2022 року 100 наборів, які включають:
1. Пшенична крупа чи рис.
2. Макарони.
3. Шоколадні вироби.
4. Пшеничне борошно.
5. Цукор.
6. Олія.
7. Консерви рибні/м'ясні.
8. Засоби гігієни.
Представники нашої організації готові забрати ці товари на території
Львівської області та передати їх членам нашої профспілки в інших регіонах
України.
З повагою,
Голова профспілки
Світлана Самосуд
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Officimusam, tentess imolum invenim porest, sum qui rerciis imagnisit veliqui officid ut aligendae enditat.
Ukraina,
przekazanie
przywiezionej
pomocy.int
Odmolende
lewej: Marcin
Klimczyk,
Andrij
Popow,
Jacek
Łabędzki
Tumque eosseque
iunt imus
esed qui voluptatum
necusam
quam quunt
quiasit
ad est
que vel
int etur?

Officimusam, tentess imolum invenim porest, sum qui rerciis imagnisit veliqui officid ut aligendae enditat.
Polska, załadunek zakupionej pomocy. Od lewej: Jacek Łabędzki, Andrzej Pieńkowski, Wasyl Chwostikow, Dmytro Stepanyuk
Tumque eosseque iunt imus esed qui voluptatum int molende necusam quam quunt quiasit ad est que vel int etur?
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Officimusam, tentess imolum invenim porest, sum qui rerciis imagnisit veliqui officid ut aligendae enditat.

Ukraina, członkowie związkuTumque
zawodowego
pomoc.
eossequeodbierają
iunt imus dostarczoną
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?

Ukraina, dostarczony autobus medyczny rozpoczyna pracę.
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“Krew darem życia”

P

oczątek
działalności
Autonomicznego
Klubu Honorowych Dawców Krwi Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”
przy Philip Morris Polska S.A., który przypadł
na 2009 r., był odzewem na apel ówczesnego przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Janusza Śniadka o zakładanie klubów krwiodawstwa przy Komisjach NSZZ „Solidarność”.
Na początku Klub zrzeszał 75 członków, w
2022 r. było ich już ponad 200, a każdy z krwiodawców dołożył cegiełkę do idei, dzięki której przez te kilkanaście lat udało się tak wiele
osiągnąć. Każdy krwiodawca ma prowadzoną
na bieżąco i nieodpłatną stałą kontrolę swojego stanu zdrowia, grupy krwi, świadczenia
zakładów opieki zdrowotnej, oraz aptek poza
kolejnością. Ma dostęp do bezpłatnych leków z list publikowanych na stronach rządowych, prawo do posiłku regeneracyjnego w
dniu oddania krwi, i płatne, usprawiedliwione
zwolnienie od pracy. Obecnie jest to dwa dni.

Przewodniczący Klubu HDK: Bogusław Mosoń
Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”
przy Philip Morris Polska S.A. Czym ponadto się
zajmuje Klub?

Organizuje zbiórki odzieży, słodyczy i zabawek
dla najmłodszych, a jego członkowie gościli
w teatrze Krasnolud w szpitalu dziecięcym w
Prokocimiu. Pomaga też czworonogom, za co
Philip Morris Polska umożliwia wykorzystanie otrzymał Certyfikat Wielkiego Serca od Schrotych dni w ciągu 30 dni od oddania krwi. Jest niska dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie.
to ukłon w stronę krwiodawców, bo zgodnie
z Ustawą należy je wykorzystać w dniu odda- Zachęcamy do honorowego oddawania krwi,
nia krwi. Krwiodawca ma ponadto satysfakcję do przełamania się by „czynić dobro”, zarówno
z czynienia „czegoś dobrego”. Klub to nie tyl- na akcjach organizowanych przez Klub jak i w
ko oddawanie krwi, choć to ono jest tutaj naj- Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwioważniejsze, o czym najlepiej świadczą liczby lecznictwa. Krwiodawcą może zostać osoba,
– łącznie w czasie ponad 80 zorganizowanych która ukończyła 18 lat i jest zdrowa, mężczyakcji udało się zebrać już około 1000 litrów krwi zna powinien ważyć minimum 50 kilogramów,
pełnej, kilku krwiodawców oddało ponad 40 zaś kobieta 45. Krew można oddać co 8 tygolitrów krwi, a dwóch nawet ponad 50 litrów. dni w ilości 450 ml, jednak nie częściej niż 6
Wśród członków klubu są tacy, którzy mogą razy w ciągu roku mężczyźni i 4 razy kobiety.
się pochwalić odznakami „Zasłużony Hono- Osocze (metodą plazmoferezy) można odrowy Dawca Krwi” I, II i III stopnia. Dodatkowo dać nie częściej niż 12 razy w ciągu roku. Przed
po zmianie przepisów każdy krwiodawca może oddaniem krwi, osocza lub płytek krwi nalestarać się o specjalną odznakę– „Zasłużony ży spożyć lekki posiłek nie zawierający tłuszdla Zdrowia Narodu”, przyznawaną na wnio- czów i wypić nieco więcej płynów niż zwykle.
sek Ministra Zdrowia. Akcje były organizowane
w przychodniach, na terenie parafii, na stadio- Niech słowa Wielkiego Polaka Jana Pawła II będą
nach żużlowych czy w MPEC i podczas każdej takim przesłaniem „Człowiek jestwielki, nie przez
z nich nie brakowało chętnych, którzy chcieliby to co posiada, lecz przez to kim jest; nie przez,
się podzielić z innymi tym bezcennym, życiodaj- to co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.
nym darem. Obecnie akcje organizowane są w
budynku mieszkalnym obok Przychodni LUXB.M
-MED, w pomieszczeniach należących do Philip
Morris Polska S.A. Przez wszystkie lata działalności klub otrzymywał wsparcie finansowe od
18
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XXX Zjazd Delegatów – historia zatoczyła
koło

8

września 1981 r. podczas I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku uchwalone zostało i ogłoszone „Posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej”. Delegaci wezwali robotników krajów socjalistycznych i narodów Związku Radzieckiego do wspólnej walki o swoje prawa.

41 lat po tym wydarzeniu, 26 maja 2022 roku, obradujący w Zakopanem XXX jubileuszowy Zjazd
NSZZ „Solidarność” wystosował „Posłanie do Ludzi Pracy”.
„I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” 41 lat temu przesłał walczącym o godność
człowieka pracy - zwłaszcza w krajach obozu komunistycznego - wyrazy poparcia i nadziei. Dzisiaj istota tego posłania jest szczególnie aktualna. W imię kolejnego totalitaryzmu, wyrosłego na
komunistycznej tradycji, zabito tysiące ludzi na Ukrainie i nadal zagrożone jest życie kolejnych
tysięcy. Miliony ludzi straciły swoje domostwa i dorobek życia. Ukraińcom odmawia się prawa
do własnej ojczyzny, do samostanowienia, do wolności. Podobna groźba kierowana jest też do
innych narodów.
Dlatego my, Delegaci zebrani na XXX Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność”, wołamy z całą mocą do Rosjan – NIE ZABIJAJCIE!
Z taką samą mocą wołamy do wszystkich pełniących jakąkolwiek władzę w świecie, jak i mających wpływ na te władze – NIE POZWALAJCIE ZABIJAĆ!
Żadne argumenty nigdy nie usprawiedliwią nawet najmniejszego wsparcia dla agresora, którym wobec Ukrainy jest Rosja.
Tak jak wtedy – w 1981r. przesyłamy robotnikom i wszystkim ludziom żyjącym na Ukrainie, wolnym Białorusinom, odważnym Gruzinom oraz innym narodom byłego Związku Sowieckiego – pozdrowienia i wyrazy poparcia. Głęboko czujemy wspólnotę naszych losów. Jesteśmy z Wami i do
tego zjednoczenia wzywamy wszystkich pracowników Europy - zarówno tej części, która zrzuciła
pęta komunizmu, jak i tej, którą ominęło nieszczęście życia w komunistycznym totalitaryzmie.
Wzywamy więc wszystkich związkowców i pracowników w Europie do takiej solidarności, której ceny nie sposób wyrazić w euro.
Ukraińcom przesyłamy wyrazy wsparcia, otuchy i niewzruszonej nadziei na sprawiedliwy pokój.

Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów
NSZZ „Solidarność”
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30. jubileuszowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność" w Zakopanem, N/z: szef Solidarności Piotr Duda. Fot. Paweł Murzyn/East News
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Ważna wizyta na Ukrainie

Podpisanie memorandum o współpracy. N/z Piotr Duda i Mykhaylo Volynets. Fot. Tysol.pl

N

SZZ „Solidarność” pomaga Ukrainie. Po- było podpisanie memorandum o współpracy

moc przybiera różne formy. Przekazywanie
pieniędzy, darów żywnościowych, odzieży, lekarstw czy pomoc w wyszukiwaniu mieszkań.
Chyba się nie pomylimy, jeśli powiemy, że nieomal wszystkie struktury związkowe, szczególnie komisje zakładowe, nawet te małe, nie
dysonujące większymi finansami, niosą pomoc.
To piękny, budujący obraz naszego Związku.
W Polsce schronienie znalazło już kilka milionów Ukraińców. Wielu z nich, w szczególności wiele z nich, bo w zdecydowanej większości, to kobiety, podjęło pracę. Obowiązkiem
Związku jest dbanie o to, by te osoby były traktowane na równi z polskimi pracownikami.

pomiędzy NSZZ „Solidarność” i KVPU (Konfederacji Wolnych Związków Zawodowych Ukrainy).

Podsumowując wizytę Piotr Duda powiedział: Ten wyjazd będzie ze mną do końca życia. Ta wizyta miała nam pokazać jakie są potrzeby tu na
miejscu. I one są bardzo ogromne. Związek zawodowy „Solidarność” stara się pomagać pod każdym kątem. Ale dla mnie ta wizyta jest również
ważna, że możemy wspólnie z przewodniczącym Michaiłem Wołyńcem, przewodniczącym
KVPU ustalać wspólnie działania wobec ukraińskich pracowników przebywających w Polsce. I
to memorandum, które podpisaliśmy pozwala
O tym, w jaki jeszcze sposób „Solidarność” chronić, a tak naprawdę pilnować, aby ukraińscy
może pomagać Ukrainie, jak pomagać pracu- pracownicy wchodzący na polski rynek pracy
jącym w Polsce – o tym rozmawiano podczas mieli takie same prawa jak polscy pracownicy.
trzydniowej wizyty delegacji „Solidarności” na
Ukrainie. Delegacja, na czele której był przewod- Przewodniczący KK odniósł się do sytuacji, w
niczący Komisji Krajowej Piotr Duda odwiedziła której Międzynarodowa Konfederacja Związ8 miejscowości, odbyli wiele spotkań, zapo- ków Zawodowych unika zajęcia stanowiska
znając się z sytuacją w poszczególnych miejscowościach. Najważniejszym punktem wizyty
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Spotkanie w szpitalu dziecięcym nr. 9

wobec
Niezależnej
Federacji
Związków
Zawodowych Rosji, która wspiera Putina, tym samym gloryfikuje wojnę i morderstwa dokonywane na ludności Ukrainy.
Będziemy kontynuować wspólny wysiłek, aby
niejaki związek zawodowy, a właściwie to nie
jest związek zawodowy, niejakiego Szmakowa, prawej ręki Putina, wyrzucić z międzynarodowej rodziny związkowej. Po tym co widziałem, to jest nie do wyobrażenia, abyśmy
byli z nimi w jednej organizacji. Nie będziemy siedzieć bezczynnie przy jednym stole z
ludźmi, którzy mają krew na rękach – mówił
o dalszych działaniach. A odnosząc się bezpośrednio do postawy MKZZ wobec rosyjskiej federacji popierającej Putina stwierdził:
Niestety widzimy, że w MKZZ obowiązują różne standardy. Dużo mówi się o równości, dyskryminacji, prawach człowieka itd., ale jak widać mordowanych Ukraińców to nie dotyczy.
Brakuje słów.
Była to ważna, potrzebna wizyta. Przyczyniła się do zacieśnienia związkowych więzi, w tak trudnym czasie, pozwoliła zapewne wzmocnić ukraińskie związki zawodowe,
bo „Solidarność” to także symbol determinacji i wiary w odzyskanie niepodległości.

źródło: www. solidarność.org.pl

Spotkanie z merem Kijowa Witalijem Kliczko
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Rada pracowników - brak
zainteresowania
D

ane, które podaję, całkowicie usprawiedliwiają tytuł artykuły. Na 1740 uprawnionych
do głosowania pracowników, w powtórzonych
wyborach uzupełniających skład rady pracowników w PM-PL udział wzięło 278 osób, czyli
około 16%. Zwycięzca – jeśli tak można powiedzieć – uzyskał 88 głosów, to tylko 5 % gdy weźmiemy pod uwagę wszystkich pracowników. Są
to wyniki z powtórzonych wyborów. Nigdy, odkąd rada funkcjonuje w zakładzie, frekwencja
wyborcza (a to już czwarta kadencja) nie była
tak żenująco niska. Przykre.

pracowników, jakie korzyści płyną dla stron ze
współpracy. Nawet jak uznajemy, że ustawa
jest koślawa, to nic nie stoi na przeszkodzie tak
skonstruować porozumienie o współpracy rady
z zarządem firmy, by ustawowe usterki znikły.
Niestety takich porozumień praktycznie w polskich firmach brak.
W naszym przypadku wybory przeprowadzone zostały, po raz pierwszy, drogą internetową. Niestety, nie zostało to skonsultowane ze
związkami zawodowymi. Ktoś w firmie powie
– dlaczego ze związkami? Dlatego, że grupą
inicjatywną do powołania rady pracowników w
PM-PL były związki zawodowe. Zapis o głosowaniu elektronicznym znalazł się zapewne w
regulaminie wyborów. Warto się z nim zapoznać i sprawdzić jego postanowienia. To dość
ważna sprawa, bowiem trzeba pamiętać, że
pracodawca nie może samodzielnie decydować
o sposobie przeprowadzenia wyborów. Może,
co najwyżej zaproponować tryb głosowania i po
uzyskaniu zgody go wdrożyć, a to powinno zaleźć się w regulaminie.

Zastanawiam się, co jest przyczyną braku zainteresowania radą pracowników. W końcu rady
pracowników obok związków zawodowych, to
jedyne zorganizowane w zakładzie pracy przedstawicielstwo pracowników. Czyżby pracownicy
nie chcieli, aby ich głos docierał do kierownictwa
firmy? A może pracownicy nie są uświadomieni, jakie znaczenie ma rada. Czym się zajmuje i
przede wszystkim, po co została powołana. Jeśli tak, to winę za taki stan ponosi pracodawca,
który jest zobligowany do przeprowadzenia wyborów, ponosi też koszty związane z działalnoW każdym razie decyzja o głosowaniu online
ścią rady.
okazała się wadliwą, chociażby z tego powodu,
Pracodawcy powinno zależeć na tym, by pra- że nieomal z góry eliminowała wielu potencjalcownicy byli informowani o sytuacji firmy, za- nych wyborców. Dlaczego? Bo są pracownicy,
równo ekonomicznej jak i planowanych dzia- którzy mają problemy z obsługą komputera.
łaniach inwestycyjnych, zamierzeniach na A reakcja na taki zarzut: „to ich problem” – jest
przyszłość. Rzetelna informacja i konsultacja co najmniej nieetyczna. Okazało się ponadto,
z przedstawicielami pracowników, to forma że były kłopoty z zalogowaniem się do aplikacji
współpracy wpływająca na atmosferę w pracy, umożliwiającej wzięcie udziału w głosowaniu.
Takich osób, które z tego powodu nie głosowaa ta na wydajność i zaangażowanie.
Niestety, zdecydowana większość pracodaw- ły było sporo. Winę, aczkolwiek w mniejszym
ców traktuje rady pracowników, jak zło ko- wymiarze, za niską frekwencję, brak zainterenieczne. Raczej o współpracy mówić nie można, sowania wyborami, ponoszą też związki zawoprędzej – przepraszam – o „odrabianiu pańsz- dowe. Powinny być zainteresowane, by w firmie
czyzny”. Swoją drogą sama ustawa o radach sprawnie działała i współpracowała z nimi rada.
pracowników, wybitnym dziełem nie jest. Pozwala na dowolność w interpretacji jej zapisów, Na koniec pozwolę sobie przytoczyć zdarzenie,
które miało miejsce, nieistotne w której firmie,
przez co konsultacje stają się fikcją.
a które świadczy o zainteresowaniu radą praTo wszystko zapewne nie zachęca do wzięcia cowników. W firmie tej nowo powstała rada
udziału w wyborach. Czy jednak można było pracowników zaproponowała uzgodnienie pozrobić coś, aby frekwencja była wyższa? Nie tyl- rozumienia, w jaki sposób odbywało się będzie
ko można było, ale trzeba było. Po pierwsze i na informowanie i konsultowanie. Niestety dyrektym powinno zależeć firmie, należało przepro- tor odpowiedzialny za kontakt z radą, raczej cewadzić kampanię na rzecz rady pracowników. lowo opóźniał i utrudniał rozmowy.
Wyjaśniać, jak jest ważna dla pracodawcy i dla
24

Zniesmaczona tym rada zrezygnowała z dalszej
próby uzgodnienia porozumień i wysłała dyrektorowi pismo, w którym poinformowała go o
wycofaniu się z pomysłu uzgodnienia porozumienia, tym samy godząc się na ustawowe zapisy. Po miesiącu od tego zdarzenia odbyło się
posiedzenie rady z udziałem tegoż dyrektora.
Przedstawiciel pracowników spytał go, co sądzi
o tym piśmie. Ten odpowiedział, że nad odpowiedzią pracują prawnicy, bowiem niektóre zapisy i kolejne propozycje nie są dla niego jasne.
No cóż, pan dyrektor nawet nie rozpieczętował
koperty z pismem.
FS.

było. Przekonać się o tym można czytając wyniki kolejnych ankiet przeprowadzanych przez
firmę. Trudno uwierzyć w to, że nagle na tyle
pogorszyły się warunki pracy, że pracownicy
zdecydowali się o tym napisać w ankiecie. Stres
nie rodzi się z dnia na dzień (poza dramatycznymi wydarzeniami), nie powstaje nagle, nagle nie atakuje. Być może pracownicy wreszcie
się przełamali i zdecydowali się napisać „co ich
boli”. Gdyby jednak wynik jednej ankiety przeprowadzonej przez firmę, świadczył o niezadowoleniu pracowników, tym samym o kryjących
się problemach, być może nie wywołałby nadmiernego zaniepokojenia. Ale jeśli kolejne ankiety dały podobny wynik, to już pora na trwogę.

Smutna
satysfakcja

A teraz o smutnej satysfakcji. Gdyby firma poważnie podeszła do wyników naszej ankiety,
gdyby zechciała je przeanalizować, rozmawiać
o nich, wyciągnąć wnioski. Gdyby. Ale firma wie
swoje. Woli wydać spore pieniądze na to, aby
się dowiedzieć tego, co wynikło z naszej ankiety. To znaczy, że jest kiepsko. A nie mówiliśmy!
poświęcimy
część
kolejneodobno nic tak nie irytuje, jak stwierdzenie; a Stresowi,
nie mówiłem. W tym przypadku, który opisu- go BIS-a, nadarza się bowiem wyjątkojemy, powinno się raczej powiedzieć; a nie mó- wa okazja. O tym jednak w 170 numerze.
wiliśmy. Liczba mnoga wynika z wielokrotności,
red.
czyli odpowiedzi na pytania zadane w ankiecie,
którą Komisja przeprowadziła dwa lata temu,
a która dotyczył prący w systemie OPEN Plus.
Pomimo tego, że dotyczyła OPEN Plus, to przecież pytania dotyczyły komunikacji, informacji, stresu i jego źródeł, a to z kolei wiele mówi
o atmosferze i kulturze pracy. To wszystko, o
czym zapewne wiedzą, przynajmniej tak nam
się wydaje, zarządzający firmą, przekłada się
na wydajność pracowników. Mówiąc inaczej,
pracownik usatysfakcjonowany, pozbawiony
nadmiernego stresu, to pracownik efektywny,
roblem „wypadania z grup” - przekroczeskuteczny, wydajny, jednym słowem – dobry.
nia maksymalnej wysokości grupy - nie jest
Istnieje też korelacja, zadowolenie pracownika czymś nowym. W przeszłości takie sytuacje się
równa się zadowolenie pracodawcy. Konkludu- zdarzały i zapewne zdarzać się będą w przyszłojąc -na zadowolenie pracownika wpływa sze- ści. Pracownicy, którym się to przydarza, otrzyroko rozumiana organizacja pracy. Pracownik mują „nadwyżkę” w wypłacie jednorazowej. Niewolny od istotnych źródeł stresu, będzie praco- trudno się domyśleć, że nie wzbudza to w nich
wał lepiej. Niestety wyniki ankiety, którą prze- entuzjazmu. Warto przypomnieć, że jednorazoprowadziliśmy pod koniec 2020 roku, satysfakcji wa wypłata podwyżki stosowana była dość częnam nie przyniosły. Nam, czyli związkowi zawo- sto w pierwszych latach rządów Philip Morris.
dowemu. Jak na jej wyniki zareagował zarząd Było to swego rodzaju koło ratunkowe dla wielu
firmy, tego nie wiemy. Nikt w sposób oficjalny pracowników, uzgodnione ze związkami zawonie odniósł się do nich, pomimo to, że tego ocze- dowymi i uwzględnione w pakiecie socjalnym.
kiwaliśmy. Być może, firma uznała, że ankieta Dlaczego? Otóż wielu pracowników, wskutek reprzeprowadzona przez związek zawodowy nie organizacji w większości wynikłej z unowoczemoże dać miarodajnych odpowiedzi, zwłasz- śniania technicznego i wprowadzania nowych
cza że dotychczasowe ankiety przeprowadzane systemów organizacyjnych, musiało zmienić
przez lub na zlecenie firmy, satysfakcjonowały stanowisko pracy. Niestety dla wielu było to
zarząd, to znaczy nie budziły niepokoju. Innymi niższe stanowisko, niżej opłacane. Aby uniknąć
słowy – wszystko było w porządku. Niestety nie degradacji finansowej i niekorzystnego
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Zmieniać, ale z rozwagą
i zgodnie z prawem
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wypowiedzenia zmieniającego, zastosowano
właśnie takie rozwiązanie – jeśli podwyżka wynagrodzenia spowodowała wypadnięcie grupy,
to roczna suma podwyżki wypłacana była jednorazowo. Na tamte czasy było rozwiązaniem
praktycznym i uczciwym, ale nie powinno być
praktyką powszechnie i stale stosowaną. Warto
jeszcze raz zwrócić uwagę, że takie rozwiązanie
zostało uzgodnione ze związkami zawodowymi – ponad 20 lat temu - i dotyczyło pierwszej
30 procentowej podwyżki. Wiele wskazuje na
to, że firma w ostatnich latach dokonała zmian
w tabeli wynagrodzeń. Tabeli płac w układzie
zbiorowym pracy nie wolno zmienić samodzielnie. Jeśli firma chce dokonać zmiany tabeli
wynagrodzeń, która jest elementem systemu
wynagrodzeń zapisanym w układzie zbiorowym pracy, może to zrobić, ale w uzgodnieniu
ze związkami zawodowym w drodze wynegocjowanego protokołu dodatkowego. Mało tego,
protokół należy zarejestrować w Państwowej
Inspekcji Pracy. Zmiany do układu niego wchodzą w życie dopiero po zarejestrowaniu przez
właściwego okręgowego inspektora pracy.

słem, który zmienił oblicze pracy w piątek.
W pewnej korporacji pracownicy byli zobligowani raz w miesiącu przyjść do pracy w
stroju wymyślonym przez siebie. Ale odnośnie do stroju, to w tym względzie wszystkie
inne przebiła firma Onebestway z Newcastle,
która swoim wprowadziła „nagi piątek". Nie
wiem ile osób w tej firmie pracuje, ale chętnych do pracy „na golasa” znalazło się sześciu.
No cóż, u nas takich pomysłów nie było i nie
ma, co nie oznacza, że jesteśmy prowincjonalni. Wiele lat temu jeden z kierowników zaproponował, nawet wcielił w życie, by pracownicy,
którzy popełnili jakieś wykroczenie, lub nie wywiązywali się z pracy zgodnie z jego oczekiwaniem, za karę nosili żółte kamizelki, a w razie
powtórzenia „przestępstwa” zakładali kamizelki czerwone. To było jednak dość dawno. Godny
uwagi jest dość nowy pomysł. Otóż pracownicy
jednego z działów są zobligowani zgłosić codziennie co najmniej dwie usterki na obsługiwanych przez siebie maszynach i urządzeniach.
Genialne! I to nas stawia nieomal na równi, jeśli chodzi o pomysłowość, z firmą Onebestway.

red.

kos.

Pomysły korporacyjne Kodeks pracy - zmiany

S

ą tacy, którzy uważają, że korporacja to stan
umysłu. Jeśli nawet, to przecież w korpo powstają genialne pomysły. Pracujący w nich stają się bardziej otwarci na świat, nowocześni,
pozbawiają się fałszywego wstydu. Już sama
rekrutacja do firmy jest tak pomyślana i przemyślana, żeby zatrudniać śmiałych, odważnych, kreatywnych. Taki, co to podczas rozmowy kwalifikacyjnej potrafi wejść na stół i wyć do
księżyca (autentyczne), gwarantuje, że w przyszłości swoją odwagę zaszczepi podwładnym.
Na takiego, co na poczekaniu ułoży wierszyk na
cześć firmy w której stara się o pracę, można liczyć, że będzie pomysłami sypał jak z rękawa.

W

najbliższym czasie w Kodeksie pracy nastąpią istotne zmiany. Wynikają one z konieczności dostosowania ustawodawstwa krajowego
do unijnych dyrektyw. Chodzi o dwie dyrektywy.
Dyrektywę w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej
oraz dyrektywę w sprawie równowagi między
życiem zawodowym a prywatnym rodziców i
opiekunów (tzw. dyrektywa work-life balance).

Chyba najważniejszą i oczekiwaną przez wielu pracujących zmianą, jest zmiana dotycząca umów o pracę zawartą na czas określony. W jej wyniku wypowiedzenie umowy
będzie musiało zostać uzasadnione. PracoCzytamy i słuchamy o twórczych pomysłach, dawca zostanie także zobligowany do powiazmieniających oblicze firmy, wpływających na domienia o tym fakcie zakładowej organizarozwój duchowy pracowników, dających poczu- cji związkowej reprezentującej pracownika.
cie uczestnictwa w życiu korporacji, motywują- Jeżeli wypowiedzenie nie zostanie odpowiednio
cych do pracyi symbiozyzfirmą. Kilka przykładów: uzasadnione lub naruszy obowiązujące przeStrój weekendowy, to dziś normalka, ale pisy prawa, pracownik będzie mógł ubiegać się
kilkanaście lat temu, był nowością i pomy- nie tylko o odszkodowanie, ale i przywrócenie
26

do pracy na dotychczasowych warunkach. kę nad niesamodzielnym członkiem rodziny.
Można powiedzieć, że pod tym względem
umowy zawierane na czas określony zostaną
zrównane z umowami na czas nieokreślony.
Umowa na czas określony to w Polsce nadal
bardzo częsta forma zatrudnienia. Wprawdzie ich ilość w ostatnich latach się zmniejszyła, ale nie na tyle, aby można powiedzieć, że
nie stanowią istotnego problemu. Pracodawcy zatrudniający pracowników na czas okrerzyznajemy, że tym wyrokiem jesteśmy zaślony zobowiązani są do przestrzegania liskoczeni. Może nie samym werdyktem, w
mitów czasowych i ilościowych zawieranych
końcu
taki powinien zapaść, ale uzasadnieniem
umów. Cóż z tego, przepisy nijak się mają do
do
niego.
Pracodawca musi zapłacić odszkodorzeczywistości – są skutecznie obchodzone.
wanie pracownikowi za niesłuszne zwolnienie
Zmiany w urlopach. Ważne zmiany dotyczą z pracy, bowiem wyrok dotyczy bezpodstawnie
urlopów rodzicielskich i opiekuńczych. W przy- zwolnionego pracownika. Przyczyną zwolniepadku urlopu rodzicielskiego zmiany mają do- nia było, „nieuzyskiwanie oczekiwanych wyprowadzić do wydłużenia tego urlopu do 41 ników” w zakresie wydajności pracy. Rzecz jatygodni (w przypadku urodzenia 1 dziecka) lub sna miernikiem wydajności był, obowiązujący
43 tygodni w przypadku ciąży mnogiej, a także w firmie Amazon, bo o nią chodzi, system ocen
przyznania 2 miesięcy urlopu rodzicielskiego pracowniczych. Nie będziemy przytaczać całewyłącznie ojcu dziecka. Jeśli chodzi o urlop opie- go uzasadnienia, skupimy się na kilku szczegókuńczy, to zmiany mają doprowadzić do tego, łach. Niektóre opinie sądu są niezaprzeczalne i
aby osoby zatrudnione na podstawie umowy powinny uzmysławiać twórcą różnego rodzaju
o pracę mogły skorzystać z 5 dni bezpłatnego SOOP -om i MAP -om, że ustalając, jaki powiurlopu opiekuńczego w roku kalendarzowym. nien być procent ocen negatywnych, popełKolejna zmiana dotyczy osób pracujących niają przestępstwo. Takie ustalenie procedury
w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych, stanowi przykład przedmiotowego traktowaoddelegowanych poza stałe miejsce pracy i nia pracownika i nastawienie pracodawcy jepracujących w systemie przerywanego cza- dynie na zysk – można przeczytać w uzasadsu pracy. Osób, które opiekują się dziećmi w nieniu wyroku. Sąd stwierdził także, że system
wieku do 4 lat. Obecnie praca w takich przy- oceny pracy, który pozwala wyrzucić najmniej
padkach, jest dozwolona za zgodą pracowni- wydajnych pracowników, należy z gruntu
ka. Po zmianach ochrona zostanie natomiast uznać za sprzeczny z prawem i nieważny! Sąd
wydłużona na rodziców dzieci w wieku do 8 lat. uznał, że Amazon sprowadził stosunek pracy
„do sytuacji, w której arbitralnie przyznaje sobie
Siła wyższa a zwolnienie od pracy. Nowo- prawo do zwalniania najmniej wydajnych praścią w kodeksie pracy będzie możliwość sko- cowników tylko dlatego, że ich wyniki pracy są
rzystania ze zwolnienia od pracy w przypad- gorsze niż 90 proc. pozostałych pracowników,
ku tak zwanej siły wyższej. Rozumieć przez nie biorąc pod uwagę tego, jaki wynik obiektywto należy na przykład nagły wypadek, czy nie pozwala pracownikowi wykonywać swoje
ważne sprawy rodzinne spowodowane cho- obowiązki sumiennie i dokładnie. System taki z
robą. Ze zwolnienia pracownik będzie mógł góry zakłada, że zawsze będą pracownicy, któskorzystać w wymiarze 2 dni lub 16 godzin w rych należy ocenić negatywnie, gdyż niezależnie
roku kalendarzowym, z zachowaniem prawa od wyników, norma będzie ustalana w oparciu
do 50% wynagrodzenia liczonego jak wyna- o 10. najsłabszy wynik, nie biorąc przy tym pod
grodzenie za czas urlopu wypoczynkowego. uwagę, że wyniki te mogą być bardzo dobre”.
Skąd my to znamy? Znamy z autopsji. Ile to razy
To nie wszystkie zmiany, jakie zostaną wprowa- zwracaliśmy uwagę zarządowi firmy, że planodzone do Kp, będzie ich znacznie więcej, można wanie, jaki ma być procent ocen wybitnych, jaki
nawet powiedzieć dużo. Wiele z nich dotyczyć poprawnych i negatywnych jest nadużyciem.
będzie dodatkowych urlopów. Przewidziany jest Nadużyciem nazywaliśmy system ocen sam w
2-dniowy urlop na opiekę nad członkiem rodzi- sobie, bowiem zawsze był i jest narzędziem, któny, który uległ wypadkowi albo z innej przyczy- re się skupia na potencjale, a nie na faktycznych
ny wymaga takiej opieki. Urlop ma być płatny możliwościach pracownika. Gdy się „wsłucha” w
– w wysokości połowy stawki dziennej. Kolejny treść wyroku, to właśnie o tym jest tam mowa.
urlop – bezpłatny – to 6-dniowy urlop na opie- Poza tym, a może co najważniejsze, oceniać

Ważny wyrok

P

27

tylko nowe technologie, to przede wszystkim
wysokiej klasy kadra zarządzająca, to wyższy
poziom wiedzy i kultury pracy. Pochlebiały nam
zazdrosne spojrzenia znajomych — on pracuje
w PM. Na pytanie czego się spodziewamy,
odpowiadaliśmy niczym Cezar sentencją z
opakowania papierosów: veni, vidi, vici, ale w
znaczeniu - podbiją rynek, a my odczujemy dumę
z bycia w rodzinie PM. Już pierwsze szkolenie
„kompas efektywnego menedżera”, to było coś.
Wiedzieliśmy, że „kompas” przeprowadzi nas
przez niuanse zarządzania i pozwoli wybrać
odpowiednią drogę. Atmosfera pierwszych
lat, pomimo mnogości zwolnień, reorganizacji
wszystkiego, co możliwe i wdrażania dziesiątek
projektów, była dobra. W końcu wiele trzeba
zmienić, żeby nowoczesność się zadomowiła.
Chociaż niektóre projekty nie były trafione,
ale tłumaczyliśmy sobie, że błędy popełnia
nawet firma nieskończenie doskonała. Firma,
wychodząc z założenia, że kto nie ryzykuje, ten
nie pije szampana, nagradzała i awansowała
błądzących. Zresztą nagradzanie i awansowanie
zaczęło się odbywać na podstawie systemu
kos. ocen, który z góry przewidywał, ile będzie ocen
negatywnych, ile dopuszczalnych i ile ponad
przeciętnych. Potem były team worki, OPENy i
wiele "nowatorskich" pomysłów. No i walka o
uptime. I tak powoli, systematycznie radość z
bycia w rodzinie PM znikała z naszych twarzy i
ustępowała miejsca obojetności. Dziś już nikt się
nie chwali, że pracuje w PM, nikt też nie zazdrości.

można to, co jest mierzalne. Jak zmierzyć taką
umiejętność: umiejętność analitycznego myślenia, w tym: umiejętnie stawianie hipotez albo
jak zmierzyć chęć niesienia pomocy współpracownikom, czy w końcu dbałość o wizerunek
firmy. Niestety Komisja ma raczej złe doświadczenia, jeśli chodzi o sądy pracy rozstrzygające zasadność zwolnień przy pomocy systemu ocen. Uważały one (sądy), gdy broniliśmy
zwalnianych pracowników, że pracodawca
ma prawo eliminować mniej wydajnych, a że
tacy są, właśnie wskazuje na to wynik oceny.
Dlatego wyrok nakazujący wypłatę odszkodowania bezpodstawnie zwolnionemu pracownikowi i jego uzasadnienie daje nadzieję, że wiele firm bezrefleksyjnie stosujących
wszelkiej maści systemy ocen, przemyśli czy
jest to najlepszy sposób na wydawanie olbrzymich pieniędzy (czas przeznaczony na
przygotowanie i przeprowadzenia ocen) i czy
to najlepszy sposób na zwiększenie zaangażowania pracownika? Czy jest to przejaw dbałości o wizerunek firmy? Może jest odwrotnie?

Kowboje z reklamy
Marlboro

W

szystko miało być inaczej. Kompetentnie,
perfekcyjnie pod każdym względem, artyzm
i maestria w kierowaniu. Mistrzostwo w szkoleniu
i doskonałość w komunikacji międzyludzkiej.
Estetyka granicząca z gracją w końcowym
produkcie
dostarczanym
spragnionym
subtelnego smaku i zapachu amatorom
dymku. Któż nie marzył, by być kowbojem
z reklamy Marlboro? Być pracownikiem PM
największego koncernu tytoniowego, to miała
być nobilitacja sama w sobie. Czekając na
wiekopomną chwilę, marzyliśmy: jak przyjdzie
PM, przestaną funkcjonować układy i układziki,
znajomości i koneksje, opuści nas biurokracja,
awansować będą najlepsi. Bo PM, to nie
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Co nam zostało z tych lat, z lat nadziei?
Wystarczy zapoznać się z wynikami ankiet
przeprowadzanych przez związek i firmę
w ostatnich latach, albo przeczytać notatki
z ostatniego posiedzenie Komisji. Już kilka
wypowiedzi świadczy o atmosferze i relacjach
panujących w firmie. „odchodzą dobrzy
fachowcy, elektronicy, mechanicy”. „słaba kadra,
brak umiejętności zarządzania”, „system ocen",
to system wątpliwej jakości, który nie spełnia
podstawowej roli, jaką jest motywowanie
pracowników i ich rozwój. Wyznaczanie
nierealnych celów, które prowadzą do stresu,
wewnętrznej konkurencji a czasami do łamania
prawa! Ocenianie ludzi wymaga uięjętności,
a tej często brakuje przełożonym, itd.
Komisja od lat zwraca uwagę na problemy, jakie
się pojawiają. Robimy to w trosce o pracowników
ale i o firmę w której pracujemy. Wystarczy nas
słuchać i w odpowiednim czasie reagować.
Nie czekać, aż wyniki ankiet osiągną dno! I wcale
nie jest nam miło o tym pisać. Jednak mamy
obowiązek o tym mówić otwarcie i wprost.

08.1983r. Los Angeles, Kalifornia, USA. Billboard Marlboro Man,
Sunset Strip. Foto: REX / EAST NEWS

Akcjonariusze i klienci nie są najważniesi, najważniejsi są pracownicy, ponieważ bez ich zaangarzowania, poświęcenia i lojalności, żadna firma w dłuższej perspektywie nie stworzy dobrego
produktu, który zadowoli klientów i nie osiągnie
dobrych zysków, które zadowolą akcjonariuszy.
Philip Morris to firma z ogromnym doświadczeniem i potencjałem, potrafiaca wiele za-

oferować swoim pracownikom, odważna i
ambitna. Czasami tylko sięga po słabej jakości rozwiązania, które to z legendy czynią ją
przecietniakiem. Jednak mamy nadzieję, że
powróci do swoich korzeni, a my pracownicy, znowu zapragniemy być kowbojami z reklamy Marlboro. Tego życzymy PMI i sobie.
A.P
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Pożegnania

Adam Filipek i przewodniczący Jacek Łabędzki

Daniel Król wraz z kolegami

W czerwcu odszedł na emeryturę Adam Fi- W dniu 25. Sierpnia 2022 wspólnie z kolegami
lipek – długoletni pracownik PMPL, wieloletni
członek Komisji i Rady Pracowników.
Adam pracował w naszej firmie na różnych stanowiskach od operatora, przez mechanika do
kierownika AKP. Swoją pracę zakończył na stanowsku Aset Inżyniera na oddziale Cigarillos, po
prawie 40 latach pracy.
Był członkiem NSZZ Solidarność od 1980 roku.
Przez trzy ostatnie kadencje był członkiem Komisji Międzyzakładowej, a przez ostatnie dwie
członkiem Prezydium. Przez trzy kadencje był
członkiem Rady Pracowników.
Podziękowaliśmy Adamowi za lata aktywnej
współpracy na różnych płaszczyznach, życząc
mu zdrowia i tylko szczęśliwych chwil na nowej
drodze życia.

z Działu pożegnailśmy Daniela Króla, który odszedł na zasłużoną emeryturę.
Daniel był długoletnim członkiem NSZZ Solidarność, współzałożycielem naszego Związku oraz
członkiem Komisji.
Podziękowaliśmy Danielowi za lata działalności
w Związku i za długoletnią wspłópracę, życząc
mu, aby zdrowie dopisywało, a troski i zmartwienia go omijały.

W maju pożegaliśmy się z Bogusławem Bud-

nym, przewodniczącym SNMZZP przy Philip
Morris Polska SA. Bogdan, długoletni pracownik PMPL i długoletni przewodniczący Związku
skorzystał z planu odejść przedemerytalnych. Z
Bogdanem wiązały nas głównie tematy związkowe, choć też dużo rozmawialiśmy na różne,
inne tematy. Często mieliśmy odmienne zdania,
czasem nawet spieraliśmy się; nierzadko bez
wspólnej konkluzji. Ale podobno bez różnicy
zdań nie ma postępu. Współpraca układała
się dobrze. Rozmowy były twórcze, a wspólne
działania przyniosły korzyść pracownikom.
Dzięki Bogdan za lata wspólnej pracy! Dzięki, za
zaangażowanie. Życzymy Ci zdrowia i realizacji marzeń, które czekały na Twój wolny czas.
Wszystkiego najlepszego na nowej drodze
życia.

Bogusław Budny
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Krzyżówka

Poziomo

Pionowo

1.Pije krew
4.W Beskidzie Śląskim
7.Grupa pojazdów
8.Jedno z Wielkich Jezior Ameryki
10.Tenispwy
12.Wzajemnie się popierający
14.Niepokój
15.Dotacja
16.Ważny święty
17.Termin używany w okulistyce
19.Z manioku
22. „Dużo” po Chorwacku
24.Owoc
25.Tam wyrabiają szamotowe i klinkierowe
26.Twórca
27.Koktajl alkoholowy

1.Pana Boga, albo do uprawniania
2.Niemieckie imię
3.Adorator
4.Zegarek w gwarze doliniarskiej
5.Drogowy
6.Jedno ze słów, w którym po „k” piszemy „sz”
9.Dinozaur roślinożerny
11.Takie pudełko na biurku
12.Czworobok
13.Dziedzina matematyki
16.Kolor władzy
18.Zaburzenie rytmu
20.Na spódnicy
21.Po narkotykach
23.Niebieskie albo czarne
24.Morska albo radiowa

Litery znajdujące się pod czerwonymi cyframi, od 1 do 12 dadzą hasło krzyżówki (dwuwyrazowe).
Rozwiązania – polskie tłumaczenie - prosimy przesyłać do biura
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