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JAK TO JEST Z NASZYMI SKŁADKAMI? 
 

T o pytanie corocznie zawsze powraca w dyskusjach dotyczących, 

czy związek jest drogi i jakie to niebotyczne sumy pobiera na 

składkę. Najlepiej w takiej sytuacji  się jakimś przykładem, aby zrozu-

mieć  czym dysponuje Komisja Zakładowa i rozwiać pewne mity. 

Przeglądając pasek i poruszając się po nim teoretycznie, aby zobrazo-

wać sytuację przyjmijmy że Alojzy Plotek zarabia BRUTTO 5196 zł , czyli 

jego pensja po dodaniu premii wynosi właśnie taką kwotę (do składki 

związkowej nie wlicza się dodatków nocnych czy nadgodzin).  

Specjalnie wziąłem jako przykład dosyć wysokie wynagrodzenie, aby na 

pokazać że nawet z tak wysokim wynagrodzeniem składka na rzecz 

NSZZ „Solidarność” nie jest czymś wybujałym, szczególnie dla  działal-

ności w zakładzie. To wynagrodzenie przechodzi pierwszy etap czyli 

potrącenie  się z zaliczki na podatek dochodowy i składkę zdrowotną. 

Otrzymujemy kwotę 3667,06 zł. Niektórzy kiwną głową i 

powiedzą, ale bym chciał lub chciała tyle zarabiać co Aloj-

zy, ale to nie koniec potrąceń, natomiast jest to kwota 

bazowa do wyliczenia składki NSZZ „Solidarność”, zgod-

nie z uchwałą finansową Komisji Krajowej.  

Od tej kwoty obliczamy składkę w wysokości 0,82% , któ-

ra na tym przykładzie w zaokrągleniu wyniesie 30,60 zł. 

Rocznie daje to kwotę 367,20 zł. i znowu ktoś powie, że 

to dużo, ale wzięliśmy za przykład dosyć wysokie wyna-

grodzenie.  Oczywiście Alojzy ma dalsze potrącenia z ty-

tułu na przykład ubezpieczenia, posiłków, pożyczek itd.. 

My skupiamy się na wyliczonej już składce i dalszej jej 

ewaluacji, aby pokazać ile zostanie na działalność Komisji 

Zakładowej w zakładzie.  

ILE Z TEGO MAMY NA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKŁADZIE? 

Pierwszym etapem jest przekazanie 40% na rzecz Regio-

nu Mazowsze NSZZ „Solidarność” do którego nasza orga-

nizacja należy, czyli kwoty 12,24 zł. co pozostawia nam 

18,36 zł.  I było by fajnie gdyby na tym był koniec, ale 

musimy odjąć 0,50 zł na afiliację międzynarodową i struk-

turę branżową, co  pozostawia nam 17,86 zł. Jak ktoś 

sądzi że to wszystko, to się myli, bo zostały nam jeszcze 
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JAKIE PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ? 

Proste pytanie, a jakże skomplikowana odpowiedź na to pyta-
nie.  Dlatego postaramy się odpowiedzieć na to w paru krótkich 
zdaniach. Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” oprócz za-
mkniętego już etapu wzrostu wynagrodzeń, w którym niestety 
tym razem nie uczestniczyłem, wyznaczyła sobie kilka zadań, 
które w ciągu 2019 roku będzie starała się zrealizować. Zadania 
związane z prawem pracy i  tego na podwórko zakładowe doty-
czyć będzie wznowienia rozmów i działań dotyczących naszych 
dokumentów zakładowych czyli Zakładowego Układu Zbiorowe-
go Pracy (ZUZP), Regulaminu Wynagradzania (RW) oraz Regula-
minu Pracy (RP). Już na początku kwietnia odbyło się pierwsze 
spotkanie dotyczące ZUZP, mające na celu przegląd dotychcza-
sowych zapisów i zmian, które od początku negocjacji dla tego 
dokumentu były przeprowadzone, a etap zamknięcia i podpisa-
nia wymaga jeszcze raz przejrzenia całości i jej uaktualnienia. 
Taka sam droga czeka nas z dokumentem RW, który musi być w 
niektórych zapisach zgodny z ZUZP, szczególnie tam gdzie doty-
czy to stawek zaszeregowania i stanowisk pracy po kalibracji. 
Czeka nas także etap dostosowania RP do ostatnich zmian które 
zostały wprowadzone w prawie pracy i uszczegółowienia pew-

nych zapisów, które pozostały w tyle lub zdezaktualizowały się 
przez wiele lat funkcjonowania tego dokumentu.    

Związki zawodowe współuczestniczą także w doborze firmy, 
która prowadzić będzie Pracowniczy Program Kapitałowy, wpro-
wadzone przez Rząd Rzeczypospolitej jako dodatkowy filar przy-
szłej emerytury. 

PLANY I DZIAŁANIA KOMISJI NA NAJBLIŻSZY OKRES: 

- organizacja wycieczki do Pragi, przy współudziale ZFŚS 

- organizacja Majowego Weekendu Sportowego, przy współu-
dziale pracodawcy, 

- Zakładowe Zebranie Delegatów i wybory uzupełniające do 
Komisji Zakładowej (przełom maja i czerwca)  

- organizacja w dniach 20-23 czerwca Spartakiady Przemysłu 
Spożywczego, przy współudziale pracodawcy, 

- Pielgrzymka Ludzi Pracy w dniach 13-15 wrzesień, tylko dla 
członków NSZZ „Solidarność” 

- wyjazd integracyjny dla członków NSZZ „Solidarność” - prze-
łom  września i października (grzybobranie) 
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W ostatnim miesiącu marcu  

bilans członków                       

NSZZ „Solidarność” niestety był 

ujemny, czyli - 3 

 - 4 osoby pracujące 

 + 1 osoba pracująca 

BAROMETR ZWIĄZKOWY  

Nie jest nas wcale tak mało w zakładzie, chociaż patrząc na ogrom odpowiedzialności i pracy, oraz oczekiwania wszystkich pra-

cowników trudno być nastrojonym optymistycznie. Jesteśmy na etapie dalszych rozmów związanych z Zakładowym Układem 

Zbiorowym Pracy, Regulaminem Pracy , wartościowaniem stanowisk i tym co wzbudza  zainteresowanie rozmowami dotyczący-

mi wzrostu wynagrodzeń.  Etap rozmów płacowych już jest faktycznie za nami i wtedy związki zawodowe  były jak zawsze w 

kręgu zainteresowania wszystkich pracowników. Ale oprócz tych rozmów, czekały i czekają nas bardzo bieżące działania, nie 

zawsze miłe i sympatyczne w swoim zakresie.  

dwa etapy, czyli potracenie na wykupioną dla was usługę prawną CDO24, której karty każdy członek w naszym związku posiada. 

CDO24 to ochrona prawna i pogotowie prawne, świadczone przez 24 godziny w sprawach cywilnych i pracowniczych, czyli praw-

nik na telefon, konsultacja, analiza dokumentów , przygotowanie pism ora z prowadzenie dokumentacji przed sprawą sądową lub 

komorniczą (ta usługa po konsultacji prawnej jest płatna po porozumieniu się z prawnikiem). Po odjęciu wynegocjowanej stawki 

2,70 zł od członka związku (normalna stawka to ponad 36 zł), pozostaje nam do dyspozycji 15,16 zł, które teoretycznie zostaje na 

działalność w zakładzie, ale jest jedno małe ale.  Każda Komisja  Zakładowa musi w budżecie zabezpieczyć pewną kwotę na zasiłki 

statutowe, czyli świadczenia z tytułu urodzenia dziecka lub śmierci najbliższych lub członka związku, oraz na rezerwę strajkową. 

Przyjmuje się szacunkowo, że jest to około 7% - 8%, czyli z naszej składki odejmujemy jeszcze 1,20 zł. Teraz możemy już powie-

dzieć że do zagospodarowania z pierwszej pokazanej składki w wysokości 30,60 zł pozostało nam 13.96 zł, czyli rocznie od Pana 

Alojzego w naszej kasie powinno zostać 167,52 zł na całą działalność Komisji Zakładowej. I gdyby takich Panów Alojzych należą-

cych do związku było co najmniej 150 w zakładzie , to nie byłoby na co narzekać i Komisja Zakładowa posiadała by budżet do po-

zazdroszczenia.  Niestety przykładowych Alojzych nie jest wcale tak dużo, co oczywiście wiąże się z naszymi wynagrodzeniami.  
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Z wiązki zawodowe w imieniu reprezentowanych pracow-

ników negocjują z pracodawcą wysokość podwyżek. 

Podczas rozmów muszą brać pod uwagę różne czynniki, np. 

że długofalowy rozwój firmy powinien mieć pierwszeństwo 

przed bieżącymi potrzebami konsumpcyjnymi. Obowiązek 

podjęcia rozmów i prowadzenia negocjacji wynika z art. 20 

Konstytucji RP, w którym zawarta jest zasada dialogu i współ-

pracy partnerów społecznych. Zasada ta jest skonkretyzowa-

na w art. 21 ustawy o związkach zawodowych i art. 17 usta-

wy o organizacjach pracodawców. Negocjacje to proces, któ-

ry powinien być prowadzony przez każdą ze stron w dobrej 

wierze, przy poszanowaniu słusznych interesów drugiej stro-

ny. Pracowników w negocjacjach z pracodawcą reprezentuje 

związek zawodowy lub wspólna reprezentacja kilku związków 

zawodowych, a przy ich braku – reprezentacja pracowników. 

To taka jest ogólna zasada, która dotyczy tego tematu.  

R ola związku zawodowego w tym procesie, jest celem 

dotyczącym ogółu pracowników w rozbiciu na poszcze-

gólne grupy, kategorie lub inne przyjęte rozwiązania. Nigdy 

związki zawodowe przy rozmowach dotyczących kształtowa-

nia wzrostu wynagrodzenia nie odnoszą się do indywidualne-

go rozpatrywania wzrostu i negocjacji jednostkowych podwy-

żek. Nie inaczej jest w naszym zakładzie, gdy podejmujemy 

się rozmów dotyczących wzrostu wynagrodzenia. Byłby to 

absurd i nieprozumienie  skupiali się na indywidualnych pod-

wyżkach, dlatego dziwne komentarze dotyczące ostatnich 

ruchów płacowych, nie powinny być kierowane pod adresem 

związków zawodowych, tym bardziej do NSZZ „Solidarność”.   

C elem jaki postawiła sobie grupa negocjująca, było pod-

niesienie i wzrost wynagrodzenia minimalnego dla da-

nej grupy stanowisk pracy o procent, który odzwierciedliłby 

poziom wynagrodzenia (w porównaniu do innych zakładów) 

na podobnym lub wyższym poziomie, aby stać się konkuren-

cyjnym w zatrudnieniu i utrzymaniu  pracowników w zakła-

dzie pracy. I takie zadanie, podczas tych negocjacji udało się 

osiągnąć w stosowym  porozumieniu z pracodawcą, przy ob-

opólnym zrozumieniu tego tematu.  Żadna z osób ze strony 

związkowej, biorących udział w tym procesie nie rozpatrywa-

ła i nie miała zamiaru rozpatrywać indywidualnego wzrostu 

wynagrodzenia, na stawkę którą otrzymacie bezpośrednio w 

nowym dokumencie. Dlatego pojawiające się wątpliwości i 

spływające do nas sygnały, kierowane powinny być raczej do 

kierownictwa niż do strony związkowej. Czy podwyżki, które 

w danych kategoriach zaszeregowania określone zostały na 

poziomie minimalnym, zostały osiągnięte? To było zadaniem 

strony związkowej z którego to zadania pracodawca jak i 

związki zawodowe po długotrwałych negocjacja i dyskusjach wy-

wiązały się w stopniu zadawalającym. Natomiast czy przełożyło 

się to bezpośrednio na daną osobę, oraz czy indywidualne różnice 

wynikające z predyspozycji i umiejętności zostały uwzględnione 

przez przełożonych, nie było uwarunkowaniem, które negocjowa-

ły związki zawodowe. I to proszę zapamiętać, że związki zawodo-

we jako reprezentant pracowników, nigdy nie rozmawiają i nego-

cjują indywidualnych stawek dla oddzielnego pracownika. Zawsze 

w wyniku rozmów powstaje średnia podwyżka dla firmy, oraz co 

nastąpiło w zeszłym i bieżącym roku, minimum dla danej grupy 

kategorii zaszeregowania. 

W  wyniku rozmów, dotyczących stanowisk produkcyjnych, 

udało się dojść do porozumienia i podniesienia stawek 

minimalnych na stanowiskach produkcyjnych, na poziom kilku-

krotnie wyższy, niż wynika to ze średniego %  dotyczącego cało-

ściowych podwyżek w zakładzie. Dla przypomnienia taki ruch zo-

stał w zeszłym roku poczyniony delikatnie dla stanowiska pracow-

nika produkcji (czyli I kat zaszeregowania) oraz dla służb technicz-

nych (IV kat zaszeregowania) w zakresie porównywalnym do 

obecnego % dla produkcji.  

 

K oleżanki i Koledzy związkowcy. Komisja Zakładowa NSZZ 

„Solidarność” zwraca się do was z apelem i prośbą o zgła-

szanie wszystkich zmian dotyczących danych oraz warunków. Jak 

wszyscy wiedzą od maja 2018 roku obowiązuje nas nowa ustawa 

nazwana w skrócie RODO.  Skomplikowała ona życie nie tylko 

pracodawcy, ale także naszemu związkowi. Pracodawca nie posia-

da listy członków związku Solidarność, a my nie mamy prawa we-

ryfikować waszych danych, poprzez pion administracji personal-

nej. Jedyne dane przekazywane pracodawcy (nie wszystkich 

członków) udostępnione są działowi płac w celu potrącenia skład-

ki związkowej. Jeżeli pracownik (członek związku) rozwiązuje 

umowę o pracę, przechodzi na rentę lub emeryturę, powinien ten 

fakt zgłosić do  Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”.  Wiąże się 

to z obowiązkiem który spoczywa na związkach o informowaniu 

pracodawcy, co do liczby członków wykonujących pracę zarobko-

wą i ogólnej liczby członków. Przejście na emeryturę lub rentę nie 

pozbawia członkostwa w związku oraz nie pozbawia korzystania 

przywilejów takich jak karty CDO24 czy Lotos, oraz zapomóg czy 

zasiłków, które związek w ramach działalności  wypłaca. Komisja 

jednak musi rozliczyć się z tych kart, czyli wyżej wspomnianych 

oraz legitymacji członka związku. Osoba która wypisuje się ze 

związku lub odchodzi z zakładu ma obowiązek zdać karty do Ko-

misji Zakładowej. Dopóki tego nie uczyni, nadal będzie miała po-

trącane składki i utrzymane członkostwo. Dla jasności i tak karty 

są  blokowane i w żaden sposób nie da się z nich skorzystać.  
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Co to jest PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe? 

Pracownicze Plany Kapitałowe (w skrócie PPK) to regulowany 
ustawą z 4 października 2018 roku powszechny program osz-
czędnościowy, który powstał we współpracy rządu, Polskiego 
Funduszu Rozwoju, organizacji pracodawców oraz związków 
zawodowych. Niekorzystne trendy demograficzne sprawiają, że 
polski system emerytalny już teraz nie jest w stanie zapewnić 
godziwych emerytur, cała przyszłość stoi natomiast pod zna-
kiem zapytania. Szansą dla Polaków byłoby samodzielne odkła-
danie środków przeznaczonych na emeryturę. Niestety, według 
badań jedynie co czwarty z nas oszczędza na ten cel. Niezbędne 
było zatem przeprowadzenie gruntownych zmian, które ułatwi-
łyby budowanie kapitału emerytalnego, a rozwiązaniem mają 
być właśnie Pracownicze Plany Kapitałowe. 

Do PPK będzie obowiązywać tzw. automatyczny zapis osób 
zatrudnionych, które ukończyły 18. rok życia, a nie ukończyły 
55. roku życia (po ukończeniu 55. roku życia pracownik samo-
dzielnie składa wniosek o przystąpienie do programu). Do pro-
gramu nie mogą przystąpić osoby, które ukończyły 70. rok życia. 
Pracodawca zatrudniający co najmniej jedną osobę, która pod-
lega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, 
dokona wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK pracow-
nika i za jej pośrednictwem otworzy dla niego imienny rachu-
nek, na którym będą gromadzone jego oszczędności – czyli pry-
watny rachunek PPK.  

Każdy pracownik ma możliwość rezygnacji z oszczędzania w 
PPK. Aby tego dokonać, będzie musiał podpisać specjalne 
oświadczenie o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK – która 
wiąże się też z utratą takich korzyści jak wpłaty pracodawcy czy 
dopłaty ze strony państwa  

Pracownik, który podejmie decyzję o oszczędzaniu w ramach 
PPK, będzie mógł swobodnie korzystać ze zgromadzonych środ-
ków na swoim rachunku po osiągnięciu 60. roku życia – bez 
względu na status aktywności zawodowej. Po ukończeniu 60 lat 
uczestnik PPK będzie mógł sam zdecydować, jak zamierza sko-
rzystać ze zgromadzonych środków.  

Gromadzenie oszczędności w PPK jest w pełni dobrowolne. 
Każdy pracownik sam decyduje o tym, czy chce gromadzić środ-
ki w programie, a pracodawca musi mu zapewnić taką możli-
wość. Co więcej, z oszczędzania w PPK można zrezygnować – 
zarówno na etapie tworzenia programu w miejscu pracy, jak i w 
dowolnym momencie w przyszłości poprzez rezygnację z doko-
nywania wpłat.  

Całkowita własność prywatna gromadzonych środków. PPK to 
system kapitałowy, który nie jest częścią publicznego systemu 
emerytalnego. Dlatego oszczędności na indywidualnym rachun-
ku pracownika są w pełni prywatne. Zgromadzone środki mogą 
być w każdej chwili wypłacone i podlegają dziedziczeniu.  

Gromadzone na rachunkach PPK środki będą dodatkowo pom-
nażane. Wybrane instytucje finansowe będą bowiem inwesto-
wać je w fundusze inwestycyjne, które różnicują poziom ryzyka 
w zależności od wieku uczestnika – są to tzw. fundusze zdefinio-
wanej daty. 

Każdy uczestnik zostanie automatycznie przypisany do okre-
ślonego funduszu zdefiniowanej daty w zależności od swojej 
daty urodzenia. Z tym jednym funduszem inwestuje on przez 
cały okres gromadzenia środków. Jednak w miarę zbliżania się 
uczestnika do 60. roku życia fundusz automatycznie zmienia 
politykę inwestycyjną – w taki sposób, aby zapewniała właściwy 
poziom bezpieczeństwa powierzonych mu środków. 

Ponieważ rachunki PPK mają charakter prywatny, uczestnik 
będzie też mógł w dowolnym momencie wypłacić z nich pienią-
dze – także przed ukończeniem 60. roku życia. W wyniku złoże-
nia wniosku o zwrot środków pracownik otrzyma zgromadzone 
przez siebie oszczędności, pomniejszone o: 

 podatek od zysków kapitałowych;  

 30% wartości wpłat pracodawcy, ponieważ były one 
zwolnione ze składek na ubezpieczenia społeczne – po-
brane 30% zapisane zostanie pracownikowi jako jego 
składka na ubezpieczenie emerytalne; 

 dopłaty ze strony państwa. 

Każdy pracownik będzie oczywiście miał wybór, czy pozostać w 
systemie PPK, czy zrezygnować z oszczędzania w nim. Jednak 
gromadzenie w nim oszczędności do 60. roku życia będzie nie-
zwykle korzystne pod względem wysokości wpłat uzyskiwanych 
od pracodawcy oraz preferencji podatkowych.  

WIĘCEJ ZNAJDZIECIE NA STRONIE: www.mojeppk.pl 
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Ale to są fakty.                                                                                         

Wzrasta liczba pracowników, którzy chcą mieć zakres obowiąz-
ków, pozwalający pogodzić pracę z życiem osobistym. I nic w 
tym dziwnego, dlatego pytam się, o co mają się zabijać?!  Bo 
stwierdzenie jaka praca - taka płaca, nie jest już zbyt odpowied-
nie. To także skutek przyjmowania coraz młodszej kadry, która 
ma inne priorytety. Dlatego śmieję się ze sformułowań jednego 
z przełożonych, że starzy to już do lamusa się nadają i pora ich 
wymienić. Krótkowzroczne i destrukcyjne działanie. Najlepiej 
sprawdza się mieszanka starych wyjadaczy z otwartością mło-
dych i mniej doświadczonych pracowników. Jednak młodość 
oprócz tego, że chce odpowiednio zarobić, to jeszcze musi mieć 
czas na  zwykłe przyjemności. To jest zwykła kolej rzeczy i to 
powinno być coraz bardziej dostrzegalne. A tak polemizując to 
za chwilę i cytowany przełożony, będzie nadawał się do lamusa, 
bo przyjdą młodsi, bardziej zaradni i wykształceni. Z otwartym 
umysłem i pomysłami, na które będzie patrzył jak na bajkę o 
„żelaznym wilku”. Dlatego myślenie typu, że w dupach by się im 
poprzewracało, gdyby było więcej kasy lub więcej wolnego, 
należy w tym momencie zamknąć głęboko do szafy. Mimo tego, 
że dużo wcześniej alarmowaliśmy o przyjściu takiej sytuacji, nikt 
nie dopuszczał myśli, że będzie aż tak źle. I nie prawdą jest też, 
że ludziom nie chce się pracować. Chcą, ale potrzebują jak 
„biurwy” życia rodzinnego, a co za tym idzie szacunku  i godzi-
wej zapłaty, za taki rodzaj pracy. Bo wymagania są coraz wyż-
sze, a stabilizacji i perspektyw żadnych. Bo oczekuje się że firma 
będzie liderem, „number one”, ale dla zwykłych pracowników 
na stanowiskach produkcyjnych praca wiąże się z jakąś wymy-
śloną teorią i fanaberią. Ale odpowiedzialnych, elastycznych, 
kreatywnych i co najważniejsze dyspozycyjnych pracowników 
to by się w zakładzie chciało. No cóż, pracodawcy już się przeko-
nali, że o nowych pracowników wcale nie tak łatwo na rynku 
pracy. A i owszem, jakiś procent jest do zdobycia i zatrudnienia. 
Ale czy faktycznie wszyscy na rynku pracy są tacy, jak wyobraża 
to sobie pracodawca?  Coraz bardziej zauważalne jest, że coraz 
większy problem występuje podczas rekrutacji. Na rynek wcho-
dzi pokolenie niżu demograficznego, a młodzi nie myślą już wy-
łącznie o większym przelewie, służbowej komórce czy laptopie, 
ale o tym, by pracować mniej. Bo potrzebują po pracy się roze-
rwać, pójść na basen czy fitness. Aż 9 na 10 badanych, chce 
łatwiej godzić życie zawodowe z rodzinnym. Nie potrzebne są 
im niedziele i pracujące święta. To właśnie powinno być całym 
podsumowaniem problemu, bez akcji ankietowej i pytań co 
zrobić. Od początku Komisja Solidarność podkreślała, że aby 
zapobiec podobnej sytuacji, należy postarać się zatrzymać war-
tościowe i sprawdzone osoby. Przeszkolenie i wykształcenie 
pracownika jest coraz droższe, a te pieniądze sam pracodawca 
wyrzuca w błoto. Bo dużo się mówi o oszczędnościach, o świa-
domej polityce, a trwoni się tysiące i miliony na ruchy, które 
odbijają się czkawką na ekonomii firmy. Bo nic się w zamian nie 
oferuje się , a dysproporcje są coraz bardziej widoczne. O czym 
mówimy? O traktowaniu po macoszemu pracowników produk-
cyjnych, względem innych zatrudnionych w zakładzie. Już moż-

na zauważyć, że pracodawcy nie czują się pewnie, jak to miało 
miejsce jeszcze dwa, trzy lata temu. Już dostrzegli, że na miej-
sce kogoś zwolnionego, nie czeka kolejka chętnych. Nie chcę 
być odbierany jako krzykacz i krytykant, bo zawiązki zawodo-
we też przezywają regres i muszą podążać za wymaganiami 
młodych pracowników i zmieniać swoje myślenie. Szczególnie 
gdy w dalszym ciągu odbierane są i traktowane jako zło ko-
nieczne. Takie myślenie bardzo widoczne jest to w grupie 
średniej kadry zarządzającej, gdzie faktyczny wpływ działania 
związków zawodowych na sposób zarządzania, jest najbar-
dziej odczuwalny. W codziennej życiowej praktyce okazuje się, 
że wolno nam tylko tyle, na ile inni pozwalają. Dlatego wiel-
kim tego świata często wydaje się, że to oni zaciskają oczka 
sieci zakazów i nakazów. Ale z tego, że mogą to robić tylko do 
jakiegoś czasu, nauki jakoś nie wyciągają. No, bo jakże tu mieć 
jakiekolwiek wątpliwości, skoro wszystko co mówią i czynią, 
wynika z bezgranicznej nieomal miłości. Tyle tylko, że nie wia-
domo, do kogo lub czego. Dopóki rzecz dotyczy nas samych, 
to praktycznie nie ma problemu.  Bardzo rzadko kiedy przy-
znajemy się do pobudek emocjonalnych. Dlatego właśnie 
związki zawodowe w środowisku pracy są tak ważne.  Bo one 
są wentylem w konfrontacji naszej wizji z wizjami innych. I tu 
relacje interpersonalne mogą zachwiać nieco naszą racjonal-
nością. Każdy pracownik, lider lub kierownik, ocenia swoje 
stanowisko, szukając rzeczowych argumentów (w naszym 
przekonaniu), których nikt przecież nie podważy. Broniąc tego 
stanowiska w sytuacjach konfliktowych mawiamy: „Ale to są 
fakty." i powołując się na nie, nie dopuszczamy do siebie pro-
stej myśli. Tak naprawdę nie kierujemy się „faktami", lecz ich 
interpretacją. Konsekwencją tych racji, jest silna chęć przeko-
nania innych.  - Oto stoisz człowiecze w obliczu nagich 
i oczywistych dla wszystkich faktów. Lecz właśnie wtedy, na-
stępuje mocne zaskoczenie. Z niewiadomych przyczyn, ktoś 
nie chce ich przyjąć do wiadomości lub je odrzuca. Następnie, 
doznajemy szoku poznawczego. Im bardziej usiłujemy pouczyć 
daną osobę i wyprowadzić ją z błędu, tym bardziej zamyka się 
ona w swoim mentalnym schemacie. Zamiast więc upajać się 
szokiem kognitywnym, może warto spojrzeć na świat z ze-
wnętrznej perspektywy i zobaczyć rzeczy szerzej. I jeśli tak 
chętnie powołujemy się na fakty, to należałoby się postarać 
zobaczyć, z jakim faktem mamy do czynienia. Dlatego o wiele 
łatwiej jest związkom zawodowym dostrzegać rzeczywistość, 
ponieważ nie tworzą one faktów, ale je wcześniej interpretu-
ją. Dlaczego tak wielu pracowników z utęsknieniem odlicza 
czas do piątku i traktuje każdy dzień pracy jako zło konieczne? 
Dlaczego ludzie nie lubią swojej pracy i nie są w stanie zaanga-
żować się w wykonywane obowiązki? Bo chodzi o to że …
menedżerowie tylko marzą, aby ich podwładni z entuzjazmem 
oddawali się pracy. Jednak większość z nich nie potrafi lub nie 
ma pomysłu na kierowanie ludźmi. Współczesne organizacje 
są zbyt zajęte zarządzaniem zasobami ludzkimi, by dostrzec, 
że to, czego potrzeba, to nie sprawny menedżer, ale przywód-
ca z krwi i kości. Ktoś, kto nie tylko rozdzieli obowiązki, ale 
także pokaże ludziom, że to oni są najcenniejszym kapitałem 
w firmie o którego się dba i zabiega. 

Nasz naród nie jest głupi. Już dawno zauważył prostą regułę: 
za dobrą pracę w nagrodę dostaje się jeszcze więcej pracy. 
[Wiktor Suworow]  
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Po nagrodę zapraszamy Katarzynę W. z nowej linii pralin (zostanie powiadomiona osobiście) 

Najpierw przyszli po komunistów, ale się nie odezwałem, 

bo nie byłem komunistą. 

Potem przyszli po socjaldemokratów i nie odezwałem się, 

bo nie byłem socjaldemokratą. 

Potem przyszli po związkowców i znów nie protestowałem, 

bo nie należałem do związków zawodowych. 

Potem przyszła kolej na Żydów, i znowu nie protestowałem, 

bo nie byłem Żydem. 

Wreszcie przyszli po mnie i nie było już nikogo, kto wstawiłby się za mną.  

 
Pastor Martin Niemöller 


