
 

 

 

Zakończyły się rokowania dotyczące zmian 
Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.  Jak już 
wiecie spowodowane to było propozycjami 
pracodawcy związanymi z wypowiedzeniem 
układu, w celu zmiany poszczególnych zapisów w 
istniejącym dokumencie. Jak każdy układ 
zarejestrowany w Polsce, podlega rozwiązaniom 
zawartym w dziale XI Kodeksu Pracy i podlega 
okresowi wypowiedzenia w razie 
wprowadzanych zmian lub wypowiedzenia 
całkowitego. W dniu 27.11.2012 Przedstawiciel 
Zarządu Spółki oraz związków zawodowych 
NSZZ „Solidarność” i OPZZ, podpisały protokół 
dodatkowy, dotyczący przedmiotowej sprawy. 
Dokument ten zmienia zapisy zawarte w 
poszczególnych punktach oraz informuje o 
zmianach układu i jego nowym brzmieniu. Aby to 
się stało, (jak pisaliśmy o tym w poprzednim 
numerze), pracodawca wypowie układ zbiorowy, 

który był dotąd obowiązujący w zakładzie.  Na tej podstawie wszystkim pracownikom 
zostaną wypowiedziane warunki umowy o pracę i zaproponowane nowe, które będą 
dostosowane do nowych przepisów zakładowych na podstawie zmian układowych. Okres 
wypowiedzenia wynosi trzy miesiące, z czego każdy z pracowników ma połowę tego 
okresu na decyzje przyjęcia nowych warunków lub rozwiązania stosunku pracy. 
Zmiany powinny dotyczyć postanowień, które zostały określone w nowym ZUZP. 
Uzgodnienia i zmiany to wynik pracy całego zespołu, który przełożył się na kompromis w 
celu utrzymania niektórych zapisów ZUZP, wykraczających poza Ustawę Kodeks Pracy. 
Najważniejszymi zmianami oraz utrzymanymi zapisami są następujące ustalenia: 

 Pieniężne nagrody jubileuszowe obowiązywać będą do 2016 roku włącznie, 
których podstawę stanowić będzie kwota 2200 złotych brutto. Po tym okresie 
nagrody jubileuszowe zostaną zlikwidowane. 

 Nagrody emerytalne w okresie wypowiedzenia pozostają na niezmienionym 
poziomie, a następnie wypłacane zostaną na podstawie wytycznych zawartych w 
Kodeksie Pracy 

 Dodatkowe odprawy rentowe zostaną zmienione w następujący sposób: 
Do 25 lat – świadczenie zawarte w Kodeksie Pracy 
25 lat – 200% podstawy 
30 lat – 250% podstawy 
35 lat – 300% podstawy 
40 lat - 400% podstawy 
45 lat – 500% podstawy 

Jako podstawę ustala się minimalne wynagrodzenie rozumiane zgodnie z ustawa o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

 Zasady rozliczania godzin nadliczbowych zostają przywrócone do stanu, który 
definiuje Kodeks Pracy 

 Dodatkowe wynagrodzenie za prace w warunkach szkodliwych i uciążliwych 
zostaje zlikwidowane 

 Dodatkowe wynagrodzenie za prace w porze nocnej pozostaje bez zmian 
 Dodatek operacyjny pozostaje bez zmian 
 Dodatek za pracę w niedziele i święta pozostaje bez zmian 
 Dofinansowanie do posiłków nie ulega zmianie 

Reszta dokumentu pozostaje bez zmian i nie była przedmiotem dyskusji. Dotyczy to także 
pojawiających się spekulacji i plotek dotyczących wypowiedzeń kategorii zaszeregowań. 
Podczas rozmów pracodawca potwierdził, że umowy zmienia się tylko w zakresie, jaki 
przewidują zmiany związane z protokołem dodatkowym. Prace nad wyceną stanowisk i 
kategoriami są nieuniknione w nowym roku, natomiast na chwile obecną nie były 
przedmiotem żadnych rozmów lub zmian. Jeżeli któremukolwiek pracownikowi zostałaby 
z powodu zmian układowych zmieniona w jakiś sposób umowa na mniej korzystną poza 
wymienionymi powyżej punktami, to proszę o niezwłoczne zgłoszenie się do Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” bez względu na członkostwo lub jego brak. 
  

 
 
Drogi Boże  
Przez cały dzisiejszy dzień będę postępował 
jak należy. Nie będę się złościł, nie będę 
chciwy, złośliwy, samolubny, zazdrosny ani 
uszczypliwy. Nie zamierzam przez cały dzień 
skłamać, wypić ani fajczyć.  
Ale Drogi Boże, za chwilę zamierzam wstać z 
łózka i od tej pory bardzo będę potrzebował 
Twojej pomocy. 
 
Kolejny dzień jak zwykle zaczniemy od 
szybkiego przetarcia oczu, złapania w locie 
łyku herbaty i kawałka chleba. Ponarzekamy 
w myślach na to, że musimy wcześnie wstać, 
że znowu czeka nas ośmiogodzinna orka. 
Zrywamy kolejna kartkę w kalendarzu, 
patrząc przez okno, aby stwierdzić jak mamy 
się ubrać i dostosować do aury. Wzdychając 
często narzekamy też na nasz kraj i na to, co 
się w nim dzieje. Nie podoba nam się władza, 
ceny w sklepach, infrastruktura, dziury w 
drogach, fakt, że mamy mało pieniędzy itp., Co 
gorsza widzimy jak nasze społeczeństwo się 
stacza – posłuszeństwo prawu (choćby 
drogowemu) staje się już bardziej wyjątkiem 
niż regułą, studenci uczą się przede 
wszystkim jak oszukiwać i zaliczać bez nauki, 
po czym wyrastają na biznesmenów, którzy 
kombinują mniej lub bardziej i po trupach 
dążą do sukcesów. Musimy ogarnąć nowa 
wiedzę nowe zadania, a przecież nie mamy 
już sił, aby cokolwiek nowego się nauczyć. 
Zakończyliśmy pewien okres w naszej firmie, 
nie będzie już tak jak kiedyś. Tak naprawdę 
pozostała nam tylko duma i wspomnienia, że 
udało nam się pracować w zakładzie, który 
pielęgnował wartości i tradycje.  Musimy 
jednak bezpowrotnie zamknąć ten okres i z 
mierzyć się z nowymi realiami i 
rzeczywistością, w której nie ma już miejsca 
na tradycję, poważanie i szacunek.  Jesteśmy 
narodem religijnym o wielkim potencjale. Ale 
czy wykorzystujemy ten potencjał? Tak często 
wiemy, co jest dobre, ale brakuje nam mocy 
do wykonania tego. Możemy powtórzyć za 
Św. Pawłem, „ bo łatwo przychodzi mi chcieć 
tego, co dobre, ale wykonać – nie” (Rzymian 
5,18b) 



 
 
Po wielu poszukiwaniach rozpocząłem pracę 
w wielopiętrowym, supermarkecie, w którym 
kupicie dosłownie wszystko. Nieco 
wystraszony usłyszałem od Szefa, że w 
ramach okresu próbnego mam jeden dzień, 
aby wykazać się tym, że nadaje się na to 
stanowisko.  Podjąłem wyzwanie. Wieczorem 
nieco zmęczony po zamknięciu stoisk 
melduje się u Szefa. 
- No to ile dziś zrobił pan transakcji? - Pyta 
mnie dosyć złośliwe Szef.  
- Jedną, szefie.  
- Co?! Jedną?! Nasi sprzedawcy mają średnio 
od sześćdziesięciu do siedemdziesięciu 
transakcji w ciągu dnia! Co pan robił przez 
cały dzień?  
Spuściłem głowę lekko zawstydzony, trudno 
– pomyślałem – może nie nadaję się do tej 
pracy. 
- A właściwie to ile pan utargował? - odezwał 
się po chwili Szef. 
- Osiemdziesiąt tysięcy złotych – 
odpowiadam zgodnie z prawdą.  
Szefa zatkało. - O..sie..m…dzie…siąt…. tysiecy? 
Na Boga, co pan sprzedał?!  
- No, na początku sprzedałem mały haczyk na 
ryby...  
- Haczyk na ryby? Za osiemdziesiąt tysięcy?  
- Potem przekonałem klienta żeby wziął 
jeszcze średni i duży haczyk. Następnie 
przekonałem go, że powinien wziąć jeszcze 
żyłkę. Sprzedałem mu trzy rodzaje: cienką, 
średnią i grubą. Wdaliśmy się w rozmowę. 
Spytałem gdzie będzie łowić.  
Powiedział, że na Mazurach, dwieście 
kilometrów od Warszawy. W związku z tym 
sprzedałem mu jeszcze porządną wiatrówkę, 
nieprzemakalne spodnie i rybackie gumowce, 
ponieważ tam mocno wieje. Przekonałem go, 
że z brzegu ryby nie biorą, no i tak poszliśmy 
wybrać łódź motorową.  
Spytałem go, jakie ma auto i wydusiłem z 
niego, że dość małe, aby odwieźć łódź, w 
związku, z czym sprzedałem mu przyczepę.  
- I wszystko to sprzedał pan człowiekowi, 
który przyszedł sobie kupić jeden, jedyny 
haczyk na ryby?!  
- On przyszedł z zamiarem kupienia 
podpasek dla swojej żony.  
Zaproponowałem mu, że skoro w weekend 
nici z seksu........ to może pojechałby 
przynajmniej na ryby... 
 
 
 

Nasze cele są jasne  
 
(22.11.2012) Stop 67, umowy śmieciowe, płaca 
minimalna, walka z przerzucaniem kryzysu na 
pracownika czy dialog społeczny to tematy, na 
których w kolejnych miesiącach będą 
koncertowały się działania NSZZ „Solidarność”.  
 
Mija dokładnie 25 miesięcy od Krajowego Zjazdu 
Delegatów, który wybrał władze i przyjął uchwałę 
programową. Wszystkie nasze działania Związku były związane z realizacją tego 
dokumentu. - Mamy swój czas, wróciliśmy do gry a może kolejnej szansy nie będziemy 
mieli. Jeśli są działacze którzy myślą, że jakoś tam będzie to jakoś to nie będzie – 
podsumowywał ostatnie dwa lata pracy Komisji Krajowej przewodniczący Piotr Duda.  
Szef „S” przypomniał działania Związku w ostatnich dwóch latach, ale także nakreślił 
wyzwania stojące przed działaczami w najbliższym czasie. Jak zapowiadał będzie to 
wymagało większej aktywności członków Związku.  
Przewodniczący manifestację Związku pod hasłem „Polityka wasza, bieda nasza”, 
euromanifestację we Wrocławiu, zbieranie podpisów pod inicjatywą ustawodawczą w 
sprawie podniesienia płacy minimalnej czy referendum dotyczącego utrzymania wieku 
emerytalnego na obecnym poziomie. Duda zapowiedział, że „S” zbierze również potrzebne 
podpisy pod europejską inicjatywą obywatelską w sprawie pakietu klimatycznego. - 
Wejście tego pakietu może doprowadzić do utraty kilkuset tysięcy miejsc pracy w Polsce. 
W dobie kryzysu nie możemy sobie pozwolić na ten pakiet. Jeśli już to cały świat powinien 
ten pakiet realizować a nie tylko Europa. Zbierzemy te podpisy – zapowiadał 
przewodniczący „S”.  
 
Mimo odrzucenia inicjatywy dotyczącej referendum w sprawie utrzymania wieku 
emerytalnego „Solidarność” nie poddaje się. W sierpniu Komisja Krajowa zdecydowała o 
złożeniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku w tej sprawie.  
Pozytywnym rozstrzygnięciem dla pracowników zakończyła się sprawa w Trybunale 
Konstytucyjnym dotycząca dnia wolnego od pracy za święto przypadające w dniu wolnym 
dla pracownika. Ustawa, która wprowadzała dzień wolny w święto Trzech Króli i 
pozbawiała dnia wolnego od pracy niektóre grupy pracowników trafiła do kosza. 
Podobnie jak ustawa o tzw. racjonalizacja zatrudnienia. Wczoraj natomiast Komisja 
Krajowa zaskarżyła do TK niektóre zapisy ustawy o zgromadzeniach publicznych. Równie 
ważne dla członków związku jest pozytywne rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego w sprawie 
listy imiennej.  
 
Rok 2012, Komisja Krajowa ogłosiła rokiem stabilnego zatrudnienia. Związek przygotował 
i zaproponował rządowi dwa projekty ustaw. Jedna dotyczy oskładkowania umów o dzieło 
a druga pracowników tymczasowych. - Jest nieprawdą, że w naszym projekcie jest 
uzusowienie pracy studentów i młodzieży. Praca tymczasowa to wielki problem. Bo praca 
tymczasowa stała się pracą na stałe. Agencje zrobiły sobie z pracowników niewolników. 
Musimy z tym walczyć- podkreślał przewodniczący. Stabilizacja zatrudnienia to warunek 
dalszego rozwoju cywilizacyjnego. Stąd kampania „Solidarności” w sprawie umów 
śmieciowych.  
Przewodniczący zwrócił również uwagę na międzynarodowe działania Związku w sprawie 
prawa do strajku na poziomie europejskim czy układów zbiorowych pracy na poziomie 
przedsiębiorstw międzynarodowych.  
 
- To my mamy wykorzystać polityków do naszych celów a one są jasne – pomóc 
pracownikom. Dla polityków mamy być partnerami i tak jest – mówił przewodniczący 
określając relacje Związek-polityka. Jednocześnie szef Związku zachęcał do wyrażania 
poglądów przez członków Związku. - Nie musimy się zrzekać swoich poglądów podpisując 
deklarację. Mamy jasno określone zasady dotyczące naszych relacji z partiami 
politycznymi – mówił Duda. Przypomniał również, że Związek będzie monitorował czy 
parlamentarzyści dotrzymują danego przed wyborami słowa poprzez stronę internetową 
sprawdzampolityka.pl gdzie umieszczane są informacje dotyczące ważnych głosowań.   
Ważne miejsce w działaniach Związku zajmuje pamięć o historii. Przewodniczący 
podziękował Krzysztofowi Dośli, szefowi gdańskiej „S” za doprowadzenie do odsłonięcia w 
tym roku pomnika księdza prałata Henryka Jankowskiego. Niestety niezadowalające są 
relacje związku z Europejskim Centrum Solidarności. - Jesteśmy założycielami ECS. Mamy 
z tym więcej kłopotów niż korzyści. ECS nie może być polityczne. Duch „S” jest w Sali bhp i 
w kościele św. Brygidy, chciałbym aby ten duch przeniósł się do ECS, ale póki co jest to 
niemożliwe – powiedział Duda.  
 
Kończąc wystąpienie przewodniczący podziękował swoim współpracownikom a 
delegatów namawiał do aktywności. - Pomyślcie jak trudno mieliby ludzie, gdyby nie było 
naszych organizacji. Rozjedźmy się do domów, zakładów pracy i rozmawiajmy z ludźmi. 
Potrzeba wspólnych, zdecydowanych działań – podsumował swoje wystąpienie Piotr Duda 
 
 



Rodzina i praca 
 
(23.11.2012) Krajowy Zjazd Delegatów 
apeluje do członków Związku i wszystkich 
pracowników o aktywny udział w akcjach 
protestu organizowanych przez 
„Solidarność”.  
 
„(…) tylko powszechny społeczny sprzeciw 
może takiej antyspołecznej, 
antypracowniczej polityce położyć kres” – 
czytamy w przyjętym przez delegatów 
stanowisku. Przyczyną takiego protestu jest 
rosnące bezrobocie, spadek płac realnych, 
wydłużenie wieku emerytalnego, wzrost 
kosztów utrzymania. Delegaci są zgodni, że 
rządząca koalicja nie robi nic, żeby 
przeciwdziałać tym zjawiskom. Co więcej, 
na najuboższych są przerzucane koszty 
kryzysu.   
 
Efektem dyskusji dotyczącej polityki 
przemysłowej jest stanowisko Krajowego 
Zjazdu w tej sprawie. W opinii delegatów 
„niewidzialna ręka rynku nie zastąpi mądrej 
polityki władz publicznych”, której w tej 
chwili nie ma. Świadczy o tym upadek wielu 
gałęzi przemysłu czy kryzys w przemyśle 
okrętowym, który przyczyniał się do 
wysokiego eksportu rozwoju wysokich 
technologii i zapewniał tysiące miejsc pracy 
także w zakładach kooperujących. Związek 
domaga się polityki przemysłowej, która 
będzie wykorzystywała i umacniała 
potencjał polskich firm, stwarzała im 
właściwe warunki do konkurencji na 
globalnym rynku. „Filarami polityki 
przemysłowej powinny być inwestycje w 
kapitał ludzki oraz dialog społeczny. Taka 
strategia będzie też najlepszą drogą do 
ochrony miejsc pracy, stabilnego 
zatrudnienia, godziwego wynagrodzenia – a 
więc najważniejszych postulatów naszego 
Związku” – uważają delegaci „Solidarności”.  
 

 
 
Strategii społecznej poświęcona była druga 
część dyskusji panelowej. W tej części 
gościem Zjazdu był prof. Ryszard Bugaj. 
Ekonomista zwrócił uwagę na rosnące 
nierówności społeczne i jednocześnie 
niesprawiedliwy system podatkowy czy 
nierówne obciążenia związane z systemem 
ubezpieczeń społecznych. Namawiał 
również delegatów do większej aktywności 
w życiu społeczno-politycznym. Delegaci 
zawracali uwagę, że niestabilne 
zatrudnienie to konsekwencja braku 
polityki społecznej. "Władza publiczna w 
sposób niewystarczający lub w ogóle nie 
dostrzega konieczności przeciwdziałania 
tym zjawiskom. Polityka skupiona na 

cięciach i oszczędnościach nie daje 
gwarancji poprawy sytuacji przeciętnej 
rodziny. To z kolei odbije się na stabilności 
publicznych finansów oraz bezpieczeństwie 
ubezpieczeń społecznych.  
W stanowisku dotyczącym sytuacji 
społeczno-gospodarczej delegaci domagają 
się stworzenia systemu kompleksowej 
pomocy rodzinie na rynku pracy, w 
systemie podatkowym, edukacji i opieki nad 
dzieckiem, osobami starszymi czy 
niepełnosprawnymi. Zdaniem delegatów 
konieczna jest strategia państwa na rzecz 
zatrudnienia a jej podstawą uruchomienie 
zamrożonych środków Funduszu Pracy na 
aktywne formy wzmacniające zatrudnienie i 
przeciwdziałanie bezrobociu. 
 

Bez przemysłu nie ma rozwoju 
 
Odbyła się także debata dotycząca polityki 
przemysłowej.  
 

 
 
- Przemysł tradycyjny to gwarancja miejsc 
pracy. Facebook zatrudnia mniej 
pracowników niż Kompania Węglowa. 
Gospodarka oparta na usługach to mit. To 
trzeba powtarzać tak samo jak to, że umowy 
zlecenia, umowy o dzieło to umowy 
śmieciowe – mówił Stephen Portet z 
SPartnera.  
Na politykę przemysłową składa się 
polityka demograficzna, migracyjna czy 
edukacja. To również polityka 
wizerunkowa. Kluczowe wydają się dostęp 
do kapitału i zasoby energetyczne. - Wiem z 
doświadczenia, że kapitał ma narodowość. 
W czasie kryzysu to jest na pierwszym 
miejscu – przekonywał Portet. Nie będzie 
przemysłu bez energii. Tymczasem, jego 
zdaniem następuje w Polsce 
dekapitalizowanie sektora energetycznego. 
- Węgiel jest i musi być i będzie w centrum 
rozwoju systemu energetycznego. Łupki 
tego nie zmienią. Polska musi się 
angażować na serio w czysty węgiel. 
Rezygnacja z inwestycji w Bełchatowie to 
wielki błąd – dodał.  
Ekspert SPartnera przekonywał, że w 
Polsce powinno zmienić się podejście do 
zagranicznych inwestorów. Nie tylko liczba 
tworzonym miejsc pracy powinna być 
istotna. Również dostęp do nowoczesnych 
technologii czy wartość dodana powinna 
decydować o atrakcyjności inwestycji.  
 
W sytuacji zbliżającego się kryzysu trzeba 
bronić miejsc pracy. Niestety może być tak, 
że pracodawcy będą chcieli wykorzystać 
kryzys do restrukturyzacji. Tymczasem 
każde zlikwidowane miejsce pracy nie 

wróci. Portet przekonywał, że mimo trudnej 
sytuacji trzeba rozmawiać z pracodawcami 
o utrzymaniu miejsc pracy, o działaniach 
pozytywnych na rzecz przemysłu.  
 
Delegaci podkreślali, że bez przemysłu nie 
ma rozwoju gospodarczego. Zwracali 
również uwagę na braki w obowiązującej 
przez ostatnie dwa lata ustawie 
antykryzysowej, a które mogłyby pomóc w 
ochronie miejsc pracy w trudnych 
momentach. Józef Niemiec przypomniał, że 
od niedawna w UE mówi się, że powinna 
istnieć europejska polityka gospodarcza. 
Jego zdaniem Związek powinien dopominać 
się o obecność  swoich przedstawicieli 
podczas dyskusji na ten temat na forum 
europejskim. Jego zdaniem swoje postulaty 
Związek powinien kierować również do 
pracodawców.  
 

Lista członków może pozostać tajna 
 

 
 
Sąd Najwyższy przyznał rację „S” w sprawie 
tzw. listy imiennej pracowników, 
rozstrzygając, że związek zawodowy nie ma 
obowiązku ujawniania m.in. listy członków 
związku. SN podjął w składzie 7 sędziów 
uchwałę (III PZP 6/12) w myśl której 
pracodawca ma obowiązek konsultować z 
organizacją związkową zamiar zwolnienia 
każdego pracownika pomimo nieudzielenia 
przez nią informacji o liście osób 
korzystających z obrony.  
 
Spór prawny toczył się w związku 
rozbieżnymi orzeczeniami i uchwałami 
Sądu Najwyższego rozstrzygającego 
odwołania od wyroków sądów niższych 
instancji, gdzie pracodawcy żądając 
imiennej listy pracowników objętych 
obroną, odmawiali konsultowania zwolnień, 
do którego zobowiązuje ich ustawa o 
związkach zawodowych. Na wniosek 
prezesa Sądu Najwyższego, SN dokonał 
reinterpretacji korzystnej dla związków, 
opierając się głównie o ustawę o ochronie 
danych osobowych, prawo unijne oraz 
istniejące w tym zakresie orzecznictwo 
Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej.  
 
Pracodawca, jako administrator danych 
może gromadzić na podstawie art. 30 ust. 
2(1) ustawy o związkach zawodowych 
jedynie dane, które są niezbędne do 
realizacji celu w postaci rozwiązania 
umowy o pracę z konkretnym 
pracownikiem. Nie może zatem zbierać 
danych osobowych o wszystkich 
pracownikach, a w konsekwencji nie może 
żądać listy wszystkich pracowników 
należących do związku zawodowego.  



DEMAGOGIA CZY POPULIZM 
Te dwa pojęcia często są mylone 
lub stawiane, jako takie samo 
twierdzenie. W demagogii 
wykorzystywana jest głupota 
tłumu, by sprawować nad nim 
kontrolę, poprzez lęki, fobie. 
Demagog posiada specyficzny 
sposób dyskutowania, 
odwołując się do emocji i dzięki 
temu pozyskując wiarygodność 
swoich wypowiedzi. Natomiast 
populizm to odwoływanie do 
stereotypowych mądrości 

zwykłego człowieka (np. Szkot jest skąpy) i wykorzystywanie ich do 
swoich celów. Populista swoje hasła kieruje do ludzi prostych, 
myślących stereotypami, a niewykształconych. Głosi chwytne i 
popularne w danej chwili poglądy, bez zastanawiania się nad 
rzeczywistymi skutkami wprowadzenia głoszonych poglądów. Czy 
w takim bądź razie tezy wygłaszane przeze mnie a kontestowane 
przez managerów można zaliczyć, do którejś z dwóch kategorii? 
Demagogia jest jednym z narzędzi populizmu i bardzo często jest 
wykorzystywana przez populistów do osiągnięcia zamierzonych 
celów. Demagogia jest tylko metodą, dzięki której populiści zyskują 
na poparciu. Demagog doskonale zna problemy i bolączki 
społeczeństwa i wykorzystuje nastroje społeczne na zyskanie 
popularności. Populizm wyciąga na światło dzienne problemy znane 
ogółowi społeczeństwa i za pomocą demagogii zmienia społeczną 
świadomość i świadomość opinii publicznej na dany problem. A 
więc mogę się zaliczyć, jako populistyczny demagog, czy raczej 
odwrotnie? Zresztą to samo można powiedzieć o tezach 
wygłaszanych przez pracodawców lub ich umyślnych. Myślę, że w 
tym przypadku mamy raczej do czynienia ze skrajnym populizmem, 
Chodzi tu przede wszystkim o mówienie ludziom tego, co chcą 
usłyszeć i umieszczanie we własnych programach przekonań, z 
którymi wszyscy w pierwszej chwili się zgadzają. Zaletą populizmu 
jest to, że szybko się kończy, bo nie da się długo wierzyć w 
propagandę. Dlatego wszystkie bzdury o etyce firmy, o super 
programach naprawczych, o systemach oszczędnościowych i 
ratujących przyszłość, nie są w stanie się obronić przed 
rzeczywistością. Decimus Iunius Iuvenalis, napisał swego czasu: 
Chleba i igrzysk! oraz przygadywał, że „jest głupotą żyć jak żebrak, 
aby umrzeć w bogactwie”. Poszli za jego radą dyktator Sulla, Juliusz 
Cezar, Pompejusz, czy Trajan, co z czasem doprowadziło Starożytny 
Rzym do ruiny finansowej. Rzymscy cezarowie zarządzali huczne 
święta, cyrki, zmagania gladiatorów, sypali monetą i zbożem. Nie 
była wolą i myślą cesarzy dobroczynność i troska o byt biedoty. 
Chodziło o poklask i tanio pozyskane wsparcie. Nie współczucie i 
odruch serca, zatem, a polityka w najgorszym sorcie. Podobnie 
radzą całkiem już współcześni nam populiści. Można wyciągnąć 
następująca tezę, że jest to obiecywanie gruszek na wierzbie. 
Większość z nas jednak nie szuka owoców na wspomnianych 
drzewach, ale jest skłonna dać wiarę zapewnieniom i obietnicom, że 
tam się znajdują.. Nie wyczerpuje, zatem cech populizmu składanie 
pustych obietnic, bo to domena demagogii. Jedno jest wszak pewne 
– nie ma populizmu bez postawionej na piedestale „woli ludu”, 
którego cel to odsunięcie  „ospałych”, „nieudolnych” elit Jakże 
wątpliwym, zatem staja się mrzonki i przekazywane przez 
przełożonych hasła, w które z takim przekonaniem sami zaczynają 
wierzyć. I tu mammy do czynienia z demagogia, czyli emocjonalnym 
podejściu do pozyskania wiarygodności. Bo przecież 
uwiarygodnienie pracy zespołowej i podkreślanie słabości jednostki 
w pracy, to nie populizm, ale demagogia. Przecież udało się, 
UUUUUDAAAAAŁOOOOOOO! wprowadzić kolejny etap ogłupiania 
pracowników. To ogromny sukces. Przecież zakład potrzebuje i 
będzie potrzebował ogromnych ilości głupków z trudem 
czytających i niemal niepiśmiennych, kandydatów na roboli 
za miskę soczewicy, ale tak głupich, że w przyszłości, gdy już 
zagraniczni pracodawcy powiedzą im, że są bezdennie głupi i do 
niczego się nie nadają, nie będą mogli wykonać żadnego posunięcia, 
poza udaniem się do pośredniaka, gdzie miła Pani albo Pan 
zaproponuje im pracę za połowę najniższej płacy. 
 
Więc zastanawiam się Kim jestem, populistą, czy demagogiem? 

KOMUNIKATYWNOŚĆ 
Lubię powieści Lema, lubię bo 
ukryta jest w nich 
rzeczywistość otaczającego 
świata, tak przynajmniej było, 
gdy one powstawały. Według 
pisarza, kontakt w kosmosie 
miedzy cywilizacjami jest mało 
prawdopodobny, dlatego, że nie 
widać, aby ktokolwiek się o 
niego starał. Pierwszym 
dowodem na nieziszczalność 
marzenia o międzyplanetarnych 
rozmowach jest sławetne 
silentium universi. Kosmos, 
skanowany przez nasłuchujące 
hipotetycznych sygnałów 
urządzenia, statecznie milczy, z 

czego wniosek, że jeśli gdzieś w nim istnieją jakieś formy życia, to z 
pewnością są rzadkie i nieskore do wymiany doświadczeń z Ziemią. 
Pisząc o tym pragnę zwrócić wam uwagę że takie same 
uwarunkowania pojawiają się i u nas. To nic innego gdy  sfera 
kontaktu pomiędzy zawiązkiem a pracodawca lub pracownikiem a 
przełożonym. I nic dziwnego: przegląd niezliczonych warunków, 
które kosmos musiał spełnić, aby się w nim na Ziemi narodziło 
życie, skłania dziś uczonych do rezerwy w ocenie szans powstania 
biosfery na innych planetach. Lem dodaje inny jeszcze powód, dla 
którego kosmos się nie odzywa, formułując pojęcie „okna kontaktu”, 
czyli takiego przedziału dziejów rozumnych gatunków, w którym 
cywilizacje w ogóle pragną z kimś z zewnątrz się porozumiewać. 
Dorastanie do formy kontaktu i dzielenia się wiedzą to bardzo 
subtelna nić, która niestety nie wyprzęgła się w naszych 
cieplarnianych Wedlowskich warunkach. Z jednej strony 
zahamowania systemowe i ukierunkowanie związkowców, że 
pracodawca jest wcielonym złem, bez krzty wiary  sumienia, 
żądnym krwiopijcą, żerującym na pracownikach, z drugiej strony 
małostkowość i zaściankowość kierownictwa o aroganckim 
nastawieniu. I jak to stwierdził Lem,  przed początkiem tego okresu 
rozmawiać nie są w stanie, po jego zakończeniu z takich lub innych 
powodów nie chcą. Wąskość tych okien dodatkowo ogranicza 
możliwości kosmicznego dialogu Wyprawa z Ziemi, która rusza w 
„Fiasku” w międzygwiezdną podróż, próbuje wstrzelić się w 
rzeczone okno —  ponosi spektakularną klęskę! Cywilizacja planety 
Kwinty nie pragnie kontaktu, więcej: z całym samozaparciem przed 
nim się broni. W powieści wraca obsesyjnie jedna scena: bohater 
przemierza coś, co nazwać by można „przestrzenią obcości”, 
usiłując rozeznać się w rządzących nią prawach, ale obcy świat 
zazdrośnie strzeże swojej tajemnicy. I nic dziwnego że gdy 
spojrzymy na nasze zachowania i problemy znajdujemy 
odpowiedniki takich sytuacji i zdarzeń. Gdy się na to spojrzy troszkę 
z boku, można wyciągnąć ciekawe wnioski, ale to wymaga 
neutralności i zrozumienia zachodzących zdarzeń. 

 

 
Dzień Polaka.  
Wstaje rano, włącza japońskie 
radyjko, zakłada chińskie 
spodnie, turecki podkoszulek i 
wietnamskie tenisówki, po 
czym z niemieckiej lodówki 
wyciąga duńskie piwo.  
Siada przed koreańskim 
komputerem i w amerykańskim 
banku zleca internetowe zakupy 
w Anglii, po czym wsiada do 
czeskiego samochodu i jedzie do 
francuskiego hipermarketu na 
zakupy. Po uzupełnieniu żarcia 
o hiszpańskie owoce, belgijski 
ser i włoskie wino wraca do 
domu. Gotuje na rosyjskim 

gazie. Na koniec siada na szwedzkiej kanapie i... szuka pracy w 
polskiej gazecie - znowu nie ma.  


