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śnie rano, mała mrów-

ka przybywała do fir-

my i natychmiast roz-

poczynała pracę. Pro-

dukowała dużo i czuła 

się potrzebna, i szczę-

śliwa.  

          Szef lew, był zdu-

miony widząc, że mrów-

ka pracuje bez nadzoru. 

Pomyślał, że jeśli może 

ona wytwarzać tak dużo 

bez nadzoru, to czyż nie 

wytwarzałaby jeszcze 

więcej, gdyby miała nad-

zorcę?! 

          Zatrudnił więc ka-

ralucha, który posiadał 

szerokie doświadczenie 

jako nadzorca i znany był 

z pisania znakomitych 

raportów. Pierwszą decy-

zją karalucha było wpro-

wadzenie systemu kart 

zegarowych. Po jakimś 

czasie okazało się, że ka-

raluch potrzebuje sekre-

tarki, by pomagała mu 

pisać i drukować raporty, 

oraz … zatrudnił pająka 

do zarządzania archiwa-

mi i monitorowania 

wszystkich rozmów tele-

fonicznych.  

          Lew był zachwyco-

ny raportami karalucha i 

poprosił go o sporządze-

nie wykresów w celu opi-

sania tempa produkcji i 

analizowania trendów 

tak, by mógł je wykorzy-

stywać do prezentacji na 

zebraniach Zarządu.Tak 

więc karaluch musiał 

kupić nowy komputer, 

drukarkę laserową i... 

zatrudnił muchę do pro-

wadzenia działu informa-

tyki. 

          Mrówka, kiedyś 

tak produktywna i zre-

laksowana, nienawidziła 

nadmiaru nowej papier-

kowej roboty i spotkań, 

które zabierały jej więk-

szość czasu …! Lew do-

szedł do wniosku, że nad-

szedł czas mianowania 

osoby kierującej działem, 

w którym pracowała 

mrówka. Stanowisko da-

no cykadzie, której 

pierwszą decyzją był za-

kup do biura nowego dy-

wanu i ergonomicznego 

krzesła. Cykada, potrze-

bowała też komputera i 

osobistego asystenta, 

którego wzięła ze sobą z 

poprzedniego działu po 

to, by pomagał jej przygo-

towywać Strategiczny 

Plan Optymalizacji Kon-

troli Pracy i Budżetu …     

Doszło do tego, że dział, 

w którym pracowała 

mrówka stał się smut-

nym miejscem, gdzie nikt 

się nie śmieje, za to 

wszyscy są nerwowi... W 

tym czasie cykada prze-

konała szefa, lwa, co do 

absolutnej konieczności 

przeprowadzenia bada-

nia klimatycznego środo-

wiska.  

          Przy przeglądzie 

kosztów funkcjonowania 

działu mrówki, lew 

stwierdził, że produkcja 

uległa znacznemu 

zmniejszeniu. Zatrudnił 

więc sowę, prestiżowego i 

znanego konsultanta, by 

ta przeprowadziła audyt 

i zaproponowała rozwią-

zania. Sowa spędziła w 

dziale trzy miesiące i 

przygotowała ogromny, 

wielotomowy raport, koń-

czący się następującym 

wnioskiem:  

“ W dziale jest prze-

rost zatrudnienia ...” 

Zgadnijcie, kogo lew 

zwolnił jako pierwszego ? 

Oczywiście mrówkę, gdyż 

“wykazywała brak moty-

wacji i negatywną posta-

wę". 

        Postaci występujące 

w tej bajce są fikcyj-

ne;  wszelkie podobień-

stwo do rzeczywi-

stych  ludzi lub faktów w 

Firmie są czysto przy-

padkowe…:)          

Na wesoło 

Uwaga 1 wrze-

śnia tuż, tuż.  

 

Wraca ze szkoły 

do domu Jasiu.  

- Tato, tato pani 

zadała pytanie i 

tylko ja się zgłosi-

łem.  

- Tak? Brawoooo, 

a jakie to było py-

tanie?  

- Kto nie odrobił 

zadania domowe-

go? 
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panowały w naszej firmie. Soli-

darność to przede wszystkim two-

rzący ją ludzie. Jako związek za-

wodowy nadal jesteśmy potrzeb-

ni.  

          Widocznym symbolem na-

szego trwania przy ideałach Soli-

darności tej pisanej z dużej litery 

ale także tej solidarności między 

ludzkiej ma być nasz sztandar. 

          Zwracamy się do Państwa z 

prośbą o wsparcie naszej inicjaty-

wy. Będziemy bardzo wdzięczni 

za przekazane środki finansowe, 

które pozwolą nam zrealizować 

nasz zamiar. Pieniądze prosimy o 

wpłacenie na konto z dopiskiem 

"Sztandar" 

 

Bank Spółdzielczy w Bytowie 

66 9321 0001 0000 0143 2000 

0010 

Z góry dziękujemy za wsparcie 

naszej idei i przekazane środki 

pieniężne. 

            

           Projektantem i wykonawcą 

sztandaru jest Pani Inga Mach. 

Sztandar zostanie wyświęcony 13 

września 2015 w kościele pw. 

Św. Katarzyny Aleksandryjskiej 

w Bytowie. Serdecznie zaprasza-

my. 

Szczegółowe informacje; 

Marian Rudnik 

513077776 

          W sierpniu będziemy ob-

chodzić 35 rocznicę strajków w 

wyniku których powstał nasz 

Niezależny Samorządny Związek 

Zawodowy Solidarność. Roczni-

ca ta skłoniła nas do godnego 

uczczenia tego wydarzenia. Po-

wstała inicjatywa ufundowania 

sztandaru dla naszej Zakładowej 

Organizacji. 

          Także pracownicy ELMO-

RU Bytów w sierpniu 80 roku 

brali udział w dwutygodniowym 

strajku solidarnościowym z ro-

botnikami Wybrzeża. Solidarność 

w naszej firmie istniała od po-

czątku jej powstania i trwa do 

dzisiaj, mimo przekształceń jakie 

Prośba o wsparcie 
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77-100 Bytów 

ul. Lęborska 24 

Tel.: 59 822 30 84 

odbudowa kapitału społecz-

nego, odbudowa zaufania, 

staje się warunkiem rozwoju 

Polski - firm. 

Pracownik ciągle ponaglany, 

nadzorowany, nie mający 

gwarancji zatrudnienia, za-

trudniony na umowie śmie-

ciowej nigdy nie nabędzie na-

wyku zwanego kulturą pracy. 

Skąd ją ma nabyć kiedy jego 

przełożony też jej nie ma. Nie 

da się już wycisnąć z pracow-

nika więcej. Przedsiębiorcy 

nie inwestując w rozwój tech-

nologiczny firm bazując tylko 

na wyciskaniu wydajności z 

pracownika jak soku z cytry-

ny prędzej czy później wy-

padną z rynku. I nie koniecz-

Zaufanie jest jedną z najważ-

niejszych wartości utrzymu-

jących spoistość grup społecz-

nych, a w szerszym wymia-

rze – społeczeństw. Bez za-

ufania, bez przekonania, że 

można wierzyć drugiej oso-

bie, cudzemu słowu, diagno-

zie czy obietnicy, nie da się 

dobrze funkcjonować ani w 

rodzinie, ani w biznesie, ani 

w państwie. 

          Niski poziom kapitału 

społecznego jest główną ba-

rierą rozwoju Polski, przekła-

dając to dalej.  Niski poziom 

zaufania społecznego, sza-

cunku dla ludzi, poziomu dia-

logu społecznego jest barierą 

rozwoju firm. To spowalnia i 

hamuje gospodarkę. A więc 

nie będzie to tak zwana niewi-

dzialna ręka rynku. Bedzie to 

prozaiczny brak rąk do pracy.  
          Z przeprowadzonych ba-

dań dotyczących poziomu zaufa-

nia człowieka (pracownika) do 

Państwa (firmy) wynika, że w 

naszym kraju jest ono na pozio-

mie 10%. Tymczasem w krajach 

skandynawskich a konkretnie 

w Norwegi to zaufanie jest na 

poziomie 80%. Celowo w nawia-

sach umieściłem, pracownika i 

firmę, bo jest to tożsame jeżeli 

nie ufamy Państwu to w skali 

mikro nie ufamy swoim praco-

dawcom. Bez dialogu tego nie 

osiągniemy. Może już czas wy-

słuchać argumentów, które 

przedstawia strona społeczna. 

Najwyższy czas! 
Marian Rudnik      

E-mail: 

solidarnoscpolmor@op.pl 

Zaufanie? 
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g.http://www.solidarno

sc.org.pl/slupsk/index2

.php 
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