
Działalność związkowa przynosi mi satysfakcję  
 

- Kiedy prowadzone są rozmowy między związkowcami i pracodawcą, 

można osiągnąć wiele sukcesów, które zostają po obu stronach. Od 

kiedy prezesem MOSiR „Bystrzyca” jest pan Jacek Czarecki wiele spraw 

idzie w dobrym kierunku - mówi Michał Pawlak przewodniczący komisji 

zakładowej przy MOSiR „Bystrzyca”, w rozmowie z Tomaszem 

Kupczykiem. 
 

- Dlaczego jest Pan w „Solidarności”? 

- Przez wiele lat przyglądałem się trudnej sytuacji w miejscu pracy, kwestie pracownicze były 

nazbyt zaniedbane i nic w tej materii nie było zmieniane, brakowało dialogu, wobec tego 

postanowiłem wraz z kolegami w 2010 r. wstąpić  w szeregi związku. 

Początkowo byłem zwykłym członkiem. Zależało mi na poprawie warunków pracy i płacy 

pracowników. Razem byliśmy silniejsi. 

Dotychczasowe władze „Solidarności” w moim zakładzie pracy niewiele się angażowały, a 

porozumienie z zarządem Spółki pozostawiało wiele do życzenia.  

 

- Kiedy objął Pan mandat przewodniczącego komisji zakładowej? 

- Przewodniczącym jestem już drugą kadencję. W minionej kadencji przez pierwsze dwa lata 

byłem zastępcą przewodniczącego. Po rezygnacji z pracy kolegi, zostałem przewodniczącym. 

Moim celem było uporządkowanie tabeli płac i wyrównanie kominów. Chciałem także, aby 

niektóre przywileje wróciły. 

 

 

 

 

 

 

 



- Co się zmieniło? 

- Wszystko zaczęło iść w pomyślnym kierunku. Zaczęliśmy rozmawiać z prezesem i radą 

nadzorczą MOSiR. Chociaż ówczesny prezes Zarządu Zdzisław Hołysz, sceptycznie 

podchodził do naszego związku, to stopniowo nawiązywała się nić porozumienia, tym 

bardziej, gdy w 2015 roku kolejnym prezesem spółki został Tomasz Grodzki. 

Zaczęliśmy rozmawiać na temat utraconych przywilejów, co przyniosło pewne pozytywne 

rozwiązania. 

 

- Od 2016 roku prezesem MOSiR jest pan Jacek Czarecki. Jak układa się współpraca? 

- Przede wszystkim, na tle innych prezesów, którzy się tu przewinęli, widać wolę 

porozumienia i chęć współpracy. Oczywiście wielkich wymagań nie mamy, ale warunki 

pracy i płacy się poprawiły, a kilka razy były już podwyżki wynagrodzeń. Atmosfera w pracy 

jest zadowalająca. 

Wspólnie z pracodawcą ustaliliśmy jasne zasady wynagrodzenia, jesteśmy nimi 

usatysfakcjonowani. Wcześniej było różnie, dzielenie pieniędzy odbywało się według 

niezrozumiałych dla nas zasad. 

W tym przypadku nasze żądania zostały spełnione.  

 

- Jak układa się współpraca z organami nadrzędnymi nad MOSiR? 

- Nawet dobrze, zarówno Pan prezydent Krzysztof Żuk, jak i przewodniczący rady 

nadzorczej  Pan Jakub Kosowski podczas spotkań wykazują zainteresowanie problemami 

naszej spółki i co najważniejsze pomagają przy ich rozwiązywaniu. 

Moim celem było uporządkowanie tabeli płac i wyrównanie kominów. Chciałem także, aby 

niektóre przywileje wróciły. 

 

- W zakładzie jest ponad 30. związkowców, czy łatwo wam się współpracuje we wspólnej 

sprawie? Wszyscy są aktywni? 

- Różnie to bywa. Jest grono osób, którym zależy na wielu sprawach i potrafią ciągnąć sprawy 

do przodu. Pracownicy generalnie zgłaszają problemy i dają wolną rękę przy ich załatwianiu. 

Widzą skuteczność i oceniają działanie. Nierzadko przychodzą i dziękują za załatwienie 

niektórych postulatów. Razem jesteśmy silniejsi. 

 

- Jak zachęcić do wstępowania w szeregi związku? 

- Przede wszystkim ludzie muszą widzieć efektywność i owoce z działalności związkowej. Są 

osoby, które zapisują się do związku, żeby osiągnąć konkretne cele. Trzeba pamiętać, że 

gdyby nie było związku zawodowego, to pracodawca postępowałby tak, jakby chciał.  

My jako organizacja pokazujemy, że nie jesteśmy związkiem dla siebie, ale dla wszystkich 

pracowników. Działamy skutecznie również na rzecz tych, co nie są w „Solidarności”. 

Niektórzy pracownicy obawiają się zapisywać do związku ponieważ mają barierę 

psychologiczną. Mają przeczucie, że otoczenie będzie ich negatywnie oceniać. 

 

- Jakby Pan zachęcił młodych do związku? 

- Według mnie należy pokazywać sukcesy i mówić konkretnie o tym co udało się osiągnąć 

oraz o tym co można zrobić dla młodzieży też. Jest niestety u nas jeszcze taka mentalność, że 

chciałoby się coś osiągnąć, ale bez zaangażowania i wysiłku.  

Często podsuwa się pomysły, ale na zasadzie, wy to zróbcie… A bywa też tak, że po 

zrealizowaniu pewnych idei, ci co nic nie robili, przypisują sobie zasługi. 

 

- Czy jest coś czego nie udało się zrealizować, a bardzo chciałby Pan? 

- Najbardziej chciałbym, aby powróciły trzynastki, choć wydaje się to mało realne. 



 

- Co według Pana jest główną siłą sprawczą sukcesów w działalności związkowej? 

- Przede wszystkim rozmowy i gotowość do zawierania kompromisu. Trzeba negocjować i 

przedstawiać warunki w obronie innych. 

 

- Pan jako przewodniczący zaskakuje załogę? 

- Podjęliśmy uchwałę, która pozwala na czerpanie pewnych profitów związkowych. Na dzień 

kobiet kupiliśmy prezenty. Z tytułu urodzenia dziecka wypłacamy ekwiwalent, pamiętamy 

również o datkach w okresie świątecznym. W przypadku trudnej sytuacji losowej, można 

złożyć wniosek o dofinansowanie. 

Radzimy sobie nieźle, nie wszystko musi być nowe, są rzeczy stare, ale praktyczne i 

przydatne. Drukowanie czy dojazdy na spotkania kosztują ale nie obciążamy związku.  

 

- Jest Pan społecznikiem… 

- Zajmując się sprawami związkowymi mam z tego przyjemność, tym bardziej gdy uda się 

osiągnąć coś dla wspólnego dobra. Choć bywa, że ludzie demotywują. Gdy pewne korzyści 

się odniesie, nie wszyscy to widzą. Wyliczają co jeszcze chcieliby mieć. Trzeba też cieszyć 

się z tego, co się ma. Najbardziej narzekają i wymagają niebędący w związku lub ci co mają 

dobrą sytuację w zakładzie pracy. 

 

- Jak układa się współpraca organizacji zakładowej MOSiR z Regionem?- Komunikacja 

jest bardzo sprawna i skuteczna. Podczas wyborów otrzymaliśmy pomoc. Korzystamy też z 

fachowych porad radców prawnych. Bardzo dobry kontakt jest z panem Markiem Wątorskim, 

który otwarty jest na współpracę i chętnie pomaga.  

 

Dziękuję za rozmowę i życzę wielu sukcesów w pracy związkowej.  

 

 

 


