
 

 

C ałkiem spory odsetek porządnych i rozumnych ludzi, 
jest skłonny zabijać, o ile rozgrzeszają go za to auto-

rytety lub przełożeni. Słowem ogólnie wyobrażona władza. W 
rzeczywistości, niebezpiecznie łatwo ulegamy po prostu władzy i 
manipulacji. 

Perswazja czy manipulacja?  

Z a nim przejdę do sedna sprawy, pragnę zająć się pewnym rozważaniem, 

które pozwoli zrozumieć zaistniałe sytuacje i wydarzenia. Żyjemy obecnie w 

świecie środków masowego przekazu, można nawet powiedzieć, że żyjemy w 

wieku, który charakteryzują próby masowej perswazji i manipulacji. Wskutek 

ogromnego postępu technologicznego, mamy obecnie do czynienia z zalewem 

informacji. Wiele osób stara się wpływać na nasze postawy w sposób świadomy 

i przy użyciu technik perswazji opartych często na zastraszaniu i świadomej ma-

nipulacji. Przyglądając się zachowaniu pewnych przełożonych (mam tu szcze-

gólnie na myśli dwóch wybijających się kierowników), którzy stosując manipula-

cję lub perswazję, sprytnie lawirują w światku zakładowym. Jeden wykorzystuje  

technikę, którą nazywam „kreowanie wroga lub kozła ofiarnego”. Warto za-

tem zapamiętać, że strach jest wygodnym narzędziem każdej władzy. Odwraca 

uwagę od istotnych problemów i popełnianych błędów. To taka teoria spiskowa i 

dręczenie przez próby zastraszenia. Drugi z nich mistrzowsko wykorzystuje dwie 

techniki, które nazywam „oddziaływaniem na emocje z dozą  dezinformacji”, 

czyli przedstawianie w złym świetle czegoś lub kogoś, aby wzbudzić antypatię. 

Połączone jest to z wypuszczaniem obok informacji prawdziwej, ale niekorzyst-

nej dla przełożonych, kontr informację mającą na celu neutralizować wpływ tej 

pierwszej. Pojawiają się wiadomości wypaczone, przekręcone lub niedopowie-

dziane (choć prawdziwe), które po różnych interwencjach są prostowane. Takie 

jednak sprostowanie nie dociera do wszystkich, do których powinno. Po kilku 

dniach wszyscy raczej zapamiętają treść informacji, niż jego sprostowanie. 

W edług jednej z definicji manipulacja (z łacińskiego manus pellere — ozna-

cza trzymać dłoń w czyjejś dłoni, mieć kogoś w ręce),  to "sterowanie ludź-

mi wbrew ich interesom, jak również wbrew ich woli."  

P erswazja (z łacińskiego peruasio - namówić, nakłonić, przekonać), metoda 

polegająca na tłumaczeniu, przekonywaniu ludzi do zaakceptowania pew-

nych poglądów, co do których nie mają oni jasnego zdania. Perswazja raczej 

posiada wydźwięk pozytywny, nie wykracza poza obszar wolności osobistej. Ma-

nipulacja w kategoriach etycznych oceniana jest zdecydowanie negatywnie, wią-

że się bowiem z nierespektowaniem norm moralnych, oszukiwaniem, kłam-

stwem.  



W  tym miejscu chciałby podjąć się przekazania 

informacji, która będzie odpowiedzią na pewne 

pojawiające się manipulacje lub perswazję. Związki 

zawodowe od jakiegoś czasu prowadzą rozmowy z 

Dyrekcją, dotyczące zmian w zakładzie. Powiązane 

są one bezpośrednio i pośrednio z zakładowym pra-

wem pracy oraz zmianami, które dotyczą stanowisk 

pracy. Podczas rozmów KAŻDA ze stron ma prawo 

zająć stanowisko i wyrazić swoje zdanie. Nie pragnę 

wchodzić w kompetencje przedstawicieli drugiego 

związku, pragnę jednak zaznaczyć, że stanowisko 

ich zarządu, jest ich stanowiskiem i wara im do dzia-

łań i opinii NSZZ „Solidarność”. Zbyt dużo nas dzieli 

nie tylko ideowo, ale także przygotowaniem meryto-

rycznym. Krzykiem w tych czasach podczas spotkań 

niewiele się już zwojuje. 

N igdy nie krytykowałem działania OPZZ, ale po-

wtarza się sytuacja sprzed kilku lat i „wycieranie 

gęby” Solidarnością. Pragnę przypomnieć, że to wła-

śnie przedstawiciele OPZZ kilka lat temu przytakiwali 

propozycji zmiany okresu rozliczeniowego.  Dotyczy-

ło to obietnic pracodawcy, kiedy ponad 120 pracow-

nikom zaproponowano 1/2 etatu. W tamtym okresie 

nie poparli działań Komisji Zakładowej NSZZ 

„Solidarność” w sporze zbiorowym. Nie podjęli nawet 

żadnej akcji w tym kierunku, aby nas wesprzeć. Na-

tomiast bardzo chętnie przyjęli propozycję ówczesne-

go dyrektora personalnego o wprowadzeniu w zakła-

dzie rocznego okresu rozliczeniowego, w zamian za 

modyfikację na 3/4 etatu. Propozycję którą po rozmo-

wie z przewodniczącym KZ NSZZ „Solidarność” i in-

nymi członkami Komisji Zakładowej, zainteresowani 

pracownicy odrzucili, odchodząc z naszego zakładu. 

H istoria lubi się powtarzać i jestem zaskoczony 

brakiem jakiejkolwiek moralności w zachowaniu 

i działaniach przedstawicieli drugiego związku. Tym 

bardziej że używa się manipulacji, aby zdyskredyto-

wać osobę przewodniczącego (jakoby nie odzywa 

się na spotkaniach i tylko notuje coś w kajecie) oraz 

działania komisji zakładowej NSZZ „Solidarność”. 

Piszę o tym także dlatego, że pośród pracowników 

pojawiły się projekty harmonogramów, które podczas 

ostatniego spotkania w dniu 11.01.2019 roku, praco-

dawca przekazał stronie związkowej do analizy i roz-

mowy z pracownikami, aby wysądować możliwość 

takiego rozwiązania. Do analizy i rozmowy, a nie 

manipulacji. Co ciekawe nie wszyscy zauważyli tak-

że drobnego szczegółu, że pierwszy okres rozlicze-

niowy miałby się rozpoczynać w kwietniu, nie jak do-

tychczas w styczniu.  

Ż aden z wydrukowanych harmonogramów nie jest 

obowiązujący i żadnego z nich ani kierownicy, ani 

liderzy, ani pracownicy nie wybierają. To związki za-

wodowe reprezentują wszystkich pracowników, nie-

zależnie od ich przynależności. Z racji rozszerzenia 

prawa związkowego na nowe podmioty i wprowadzenia 

definicji „osoby wykonującej pracę zarobkową” dokona-

no także zmiany w ustawie o związkach zawodowych w 

taki sposób, że związki zawodowe stanowią reprezen-

tację wszystkich osób, które chcą reprezentować. Do-

niosłość tych uprawnień jest zauważalna w sytuacji kie-

dy zakładowa organizacja związkowa współtworzy we-

wnątrz zakładowe źródła prawa pracy, takie jak układy 

zbiorowe pracy, regulaminy wynagradzania, regulaminy 

pracy, regulaminy premiowania itp..  

T o rolą związków na prośbę pracodawcy było i jest 

wskazanie zalet, ale także pokazanie minusów, 

przedstawionych propozycji harmonogramów. Zadanie 

jednak nie polegało na wydrukowaniu, rozdystrybuowa-

niu lub agitacji za jakimkolwiek rozwiązaniem. Dlatego 

niech przedstawiciele OPZZ odpowiedzą sobie na pyta-

nie, czy ważni są dla nich pracownicy, czy własny par-

tykularny interes członków, którzy w okresie ostatnich 

dwóch lat otrzymaliby jubileusze (bo takowe wygasły w 

2016 roku) i zrobią wszystko aby takowe otrzymać. 

Pragnę zauważyć że wśród członków Komisji Zakłado-

wej NSZZ „Solidarność” też są osoby które w ciągu 

tych dwóch lat mogli by otrzymać jubileusz, ale szat z 

tego tytułu nie rozrywali.    

P ragnę dodatkowo zaznaczyć że, bez podpisu i 

zgody Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 

żaden wydłużony okres rozliczeniowy nie może zostać 

wprowadzony. Mówi o tym znowelizowana ustawa o 

związkach zawodowych, gdzie określono reprezenta-

tywność związkowych organizacji zakładowych i ich 

uprawnienie. Na ostatnim spotkaniu z pracodawcą, Ko-

misja Zakładowa NSZZ „Solidarność” nie zgodziła się 

na wprowadzenie wydłużonego okresu rozliczeniowe-

go.  Jednak wykazując dobrą wolę oraz prowadząc dia-

log, obydwa związki zawodowe po szczegółowej anali-

zie, sprawdzeniu pod względem prawnym, mają się 

zorientować, jakie rozwiązania EWENTUALNIE, mo-

głoby być brane pod uwagę, aby zgodzić się na wydłu-

żenie okresów rozliczeniowych i wziąć pod uwagę je-

den z zaproponowanych projektów harmonogramów.  

N ie jest też już żadną tajemnicą, że Zarząd firmy, 

wyraził chęć wypłaty świadczenia jubileuszowego 

za lata 2017-18, dla grupy około 40 pracowników obję-

tych ZUZP, w zamian za wydłużenie okresu rozlicze-

niowego na rok czasu, a po kolejnych spotkaniach na 

sześć miesięcy. Zarząd firmy podjął także decyzję, aby 

z powrotem zatrudniać osoby z I kategorii zaszerego-

wania na pełen etat (chętne na to rozwiązanie), co było 

wcześniej jedną z kart przetargowych w rozmowach o 

wydłużonym czasie pracy ze związkami zawodowymi.  

Związki od dłuższe czasu wskazywały to rozwiązanie,  

jako  jeden ze sposobów na polepszenie sytuacji i 

utrzymania pracowników w zakładzie. Wbrew temu co 

ktoś nieprzychylny twierdzi, Solidarność na pewno nie 

przypisuje sobie tego jako swój sukces. 


