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...i miały być
europejskie

standardy
pracy...

Zachem zwalnia
Zachem tonie w długach. 150 osób może iść na
bruk. Do bydgoskiego "pośredniaka" trafi ło
zawiadomienie o planach zwolnień grupowych.

...na str. 10 i 11

PolfaWarszawa
nie odpuszcza

- Zamiast być wysłuchani, bo przyszliśmy bro-
nić miejsc pracy i istnienia firmy, zostaliśmy
siłą wyrzuceni  i  będziemy skazywani jak prze-
stępcy. - mówi Mirosław Miara...   na str. 4 i 5

KK w Białymstoku
Referendum emerytalne, protest w sprawie
ACTA i podatku od kopal in, krytyka ustawy
"lekowej" i dyskryminacja nadawców społecz-
nych przez KRRiT - to główne tematy omawia-
ne na Komisji Krajowej.              ...na str. 2 i 3

Wolne media w Polsce?
KK „S” zaprotestowała przeciwko ewidentne-
mu łamaniu Konstytucji  przez agendy rządo-
we. Sprawę koncesj i dla Telewizj i Trwam wy-
jasnia Alojzy Gwizdała.             ...na str. 12 i 13

Przypominam sobie rok 1980, kiedy to
powstawały kolejne komitety założy-

cielskie naszej organizacji. Pierwszym ar-
gumentem przyciągającym ludzi do nas nie
był „nowy związek zawodowy” – to było
ważne, ale nie najważniejsze. Polacy wstę-
powali do „Solidarności”, a nie do związ-
ku zawodowego. W „Solidarności” widzeli
przede wszystim szeroki ruch społeczny,
który obroni ich przed wszechwładną oli-
garchią „czerwonych”, „komuchów”,
„partyjniaków”, itp. W domyśle krążyła
nad tym wszystkim wielka, czerwona, ra-
dziecka „chmura”. Ja sam nie bardzo pa-
liłem się do zadań czysto związkowych,
bo mnie interesowała wolność słowa i
walka o zaprzestanie cenzurowania
wszystkiego, co w druku, czy na scenie.

Otrzymaliśmy wsparcie ponad dziesię-
ciomilionowej rzeszy Polaków nie dlate-
go, że obiecaliśmy walczyć o prawo pra-
cy. To wsparcie przyszło dlatego, że ocze-
kiwano od nas walki o prawa człowieka.
Jestem przekonany, że po roku 1989 zain-
teresowanie „Solidarnością” spadło przy-
najmniej do 10 proc. przez  zapewnienie
Polaków, że teraz to już tylko będziemy
związkiem zawodowym walczącym tylko
o prawa pracownicze. To była oferta zbyt
uboga - poza pracą Polacy zostali sami.

Dzisiejszy sukces otwierający drogę do
referendum pochodzi stąd, że znowu, po
20 latach, zaproponowaliśmy społeczeń-
stwu walkę o ich sprawy życiowe wykra-
czające daleko poza bramy zakładów pra-
cy, i to pokazuje jak błędne było zamyka-
nie „Solidarności” za ich bramami. To po-
kazuje, że przywrócenie dawnej świetno-
ści może dokonać się tylko przez rozbu-
dowanie NSZZ „Solidarność” o szeroki
ruch społeczny.

Czy związek zawodowy wystarczy? Są-
dzę, że nie, bowiem – jak informuje „Blo-
omberg Businessweek Polska” - Donald
Tusk przygotowuje nowy plan reform. Powodem
szykowanych zmian są wątpliwości, czy zapowie-
dziane przez rząd cięcia przyniosą odpowiednio
duże oszczędności, by zmniejszyć deficyt budże-
towy zgodnie z zapowiedziami premiera wygło-

Przez miesiąc - odpowiadając na we-
zwanie NSZZ „Solidarność” - Polacy

złożyli ponad milion podpisów pod żądaniem referendum w sprawie wydłużenia
wieku emerytalnego. Takiego sukcesu nie odnotowaliśmy już od wielu lat, wo-
bec tego należy zastanowić się nad jego źródłem.

szonymi w expose. Według pisma, zmiany będą
zmierzać do zróżnicowania składek dla osób sa-
mozatrudnionych, likwidacji zbędnych powiatów,
rozwiązania problemu KRUS-u, zmniejszenia po-
datków bezpośrednich - w tym mowa jest o wpro-
wadzeniu podatku liniowego, zmian w strukturze
podatków pośrednich - tu głównym pomysłem jest
wprowadzenie jednolitej stawki podatku VAT oraz
zmian w ubezpieczeniu społecznym. Z nieoficjal-
nych informacji dwutygodnika wynika także, że gdy
już wejdzie w życie większość ustaw ze zmianami
obiecanymi w listopadzie, premier wygłosi nowe
exposé. Ma zapowiedzieć dalsze cięcie wydatków
i zmiany w podatkach. Termin nowego otwarcia
nie jest jeszcze ustalony, ale powtarzają się infor-
macje o połowie tego roku. (za: biznes.interia.pl).

Czy zatem czeka nas lawina wniosków
o kolejne referenda? Czy może lepiej – ko-
rzystając ze wsparcia społecznego przy
sprawie emerytur – podjąć walkę o jedną,
główną reformę – likwidację raz na zawsze
obecnej ekipy polityków.

Że to mieszanie się związku zawodowego
do polityki? A tak! Bo NSZZ „Solidarność”
to najważniejsza część polityki państwa, któ-
ra chce dbać o cały kraj, o wszystkich oby-
wateli, a nie tylko o garstkę oligarchów i par-
lamentarnych dietetyków.         Michał Orlicz

...co zostawimy naszym wnukom?

Łupki w kopercie
Ludzie z firm związanych z Ryszardem Krau-
ze oraz urzędnicy Ministerstwa Środowiska
zostal i  zatrzymani przez ABW jako podej-
rzani w sprawie przyjmowania korzyści ma-
jątkowych za przyznawanie koncesji  na po-
szukiwanie gazu łupkowego    ...na str. 8 i 9

To nasze dzieci
w 1989...
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W ramach punktu dotyczącego zbierania pod-
pisów członkowie Komisji Krajowej pod-

jęli dyskusję na temat sposobów kontynuowania
akcji, w przypadku zlekceważenia przez rząd Tu-
ska wniosku o referendum. Ważne jest to żeby
akcje te były zdecydowanie liczniejsze od do-
tychczasowych i bardziej uciążliwe dla obecnej
władzy. Tylko wtedy możemy liczyć na ostatecz-
ny sukces naszych działań w sprawie utrzymania
dotychczasowego wieku emerytalnego.
  Komisja Krajowa jednogłośnie przyjęła sta-
nowisko w którym domaga się od rządu zawie-
szenia decyzji w sprawie podpisania ACTA. Do-
magamy się przeprowadzenia prawdziwych kon-
sultacji społecznych w tej sprawie. Wprowadza-
nie cenzury do Internetu traktujemy jako powrót
do polityki rządów komunistycznych prowadzo-
nej przed rokiem 1989.
  Komisja Krajowa w pełni poparła protestują-
cych pracowników łódzkiej Coca Coli. Zapowiedź
likwidacji fabryki w Łodzi, wbrew wypowiedziom
zarządu przedsiębiorstwa nie wynika z uwarun-
kowań ekonomicznych. Obawiamy się że głów-
nym celem jest likwidacja organizacji związko-
wej NSZZ Solidarność i zastraszenie polskich
pracowników koncernu.
  Domagamy się od rządu również wycofania
się z zapowiedzi wprowadzenia dodatkowego
podatku od kopalin. Podatek ten głównie ma ude-
rzyć w finanse kombinatu miedziowego . Po wpro-
wadzeniu tego podatku nierentowne staje się funk-
cjonowanie części kopalń w Lubinie, a co za tym
idzie funkcjonowanie huty Legnica. Zagrożone
jest kilka tysięcy miejsc pracy.
  Kolejny temat bulwersujący społeczeństwo
Polski to nowa ustawa o lekach refundowanych.
Okazuje się że politycy rządzącej koalicji kłama-
li wcześniej mówiąc , że ustawa ta nie powoduje

Przedstawiciele trzech centrali związkowych
podczas pierwszej wspólnej konferencji praso-
wej zaapelowali do związkowców o przygoto-
wanie się do ogólnopolskiego protestu. Powodem
- jak argumentowali - jest brak dialogu społecz-
nego ze strony rządu m.in. w sprawach zmian w
systemie emerytalnym dotyczących zrównania i
wydłużenia wieku emerytalnego kobiet i męż-
czyzn do 67. roku życia.

„Nasz okręt - Polska tonie. Za burtą jest ponad
2 mln bezrobotnych. Kolejne 2 mln zostały zmu-
szone do emigracji zarobkowej, następne 2 mln
pracuje za głodowe pensje, a ponad milion osób
pracuje na umowach śmieciowych” - mówił prze-
wodniczący OPZZ Jan Guz. Jego zdaniem, wy-
nika z tego, że „rząd dawno porzucił solidaryzm
społeczny i dialog społeczny”.

„Kredyt zaufania społecznego wyczerpał się.
(...) Czas na działanie, porzućmy spory i uprze-
dzenia. Apelujemy jako przewodniczący trzech
central związkowych o rozpoczęcie przygotowań
do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej. Będzie to
wsparcie dla tych branż, które już protestują. (...)
nie pozwólmy się już ograbiać” - podkreślił Guz.
Wśród branż, które już protestują, wymienił służ-
by mundurowe. Federacja Związków Zawodo-
wych Służb Mundurowych prowadzi ogólnopolską
akcję protestacyjną domagając się, żeby podwyż-
ki w 2012 r. objęły nie tylko policjantów i żołnie-
rzy, ale i pozostałych funkcjonariuszy.

„Od premiera Waldemara Pawlaka usłyszeliśmy,
że jego mandat wygasł 8 listopada. Od tego czasu
premier nie powołał w skład Komisji przedstawi-
cieli rządu i z tego grona nie wyznaczył przewod-
niczącego” - powiedział Chwałka. „W takim przy-
padku nie mamy innego wyjścia, jak zawiesić pra-
ce Komisji Trójstronnej” - powiedział szef FZZ.

Przedstawiciele central związkowych nie po-
informowali o terminach planowanych protestów.
„Przygotowujemy scenariusz, ale nie tylko jed-
nej akcji protestacyjnej. O terminach będziemy
informować z dnia na dzień lub z godziny na go-
dzinę. Skończyła się sielanka, czas na działania
po partyzancku. Przygotowujemy się do akcji tak,
aby zabolało to rządzących, a nie społeczeństwo”
- powiedział szef NSZZ „Solidarność”.

Związkowcy mogą wysłać list do szefa UEFA
Michela Platiniego, informując go o planowanych
akcjach w czasie Euro 2012 - powiedział PAP
szef Solidarności. „Jeśli rząd myśli, że da ludziom
igrzyska, bo będzie Euro, a potem olimpiada i
jakoś ten rok zleci, to się myli. Zastanawiamy się
nad wystąpieniem do Platiniego, że przed Euro
będą protesty. Niech się rząd tłumaczy” - mówił
Duda.                                                         PAP

Styczniowe obrady
Komisji Krajowej

wzrostu kosztów leków. W przypadku dużej ilo-
ści chorób przewlekłych, po wprowadzeniu tej
ustawy leczenie jest zdecydowanie droższe.
  PO i PSL dążą do zbilansowania budżetu po-
przez naturalne wyeliminowanie osób chorych
wprowadzając drastyczną podwyżkę cen leków i
wyeliminowanie uprawnionych do emerytury po-
przez podwyższenie wieku emerytalnego. „Osta-
teczne rozwiązanie problemu osób star-szych” - to
jedno z podstawowych założeń tego rządu.
  Prezydium Komisji Krajowej skierowało do
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz do in-
spiratora tej sytuacji – rządu PO i PSL pismo, w
którym domagamy się utrzymania standardów de-
mokratycznego państwa i prawa do wolności wy-
powiedzi i wolności słowa poprzez udzielenie Te-
lewizji Trwam prawa do transmisji programu na
platformie cyfrowej. Uprawnienie takie Rada przy-
znała programom, które do dnia dzisiejszego nie
emitowały programu i nie posiadają środków fi-
nansowych na uruchomienie programu. Odbiera
się to prawo telewizji, która ma miliony swoich
odbiorców i przekazuje informacje odbiegające
od liberalno socjalistycznej linii obecnego rządu.
Biorąc pod uwagę te właśnie fakty wyraźnie wi-
dać, że dyskryminuje się telewizję TRWAM w
celu zlikwidowania instytucji o innych poglądach
i zepchnięciu dużej grupy naszego społeczeństwa
do grupy obywateli drugiej kategorii pozbawio-
nych prawa do prezentacji własnych poglądów.
NSZZ Solidarność nie może godzić się na tego
typu sytuacje biorąc pod uwagę fakt iż prawa de-
mokratyczne, wolność słowa, prawo do głosze-
nia swoich poglądów religijnych stanowiły funda-
ment powstania naszego związku.

Franciszek Kopeć, Przewodniczący
Zarządu Regionu Jeleniogórskiego

NSZZ Solidarność / www.soljg.eu

Główny temat obrad Komisji Krajowej w dniach 24 – 25 stycznia 2012 r. to
oczywiście akcja zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie
utrzymania dotychczasowego wieku emerytalnego i plan dalszych akcji w przy-
padku zlekceważenia wniosku przez obecny rząd. W skali kraju NSZZ Solidar-
ność zebrał już około 1 miliona podpisów. Komisja Krajowa podjęła decyzję o
dalszym zbieraniu podpisów. Większy udział społeczny w tej akcji tym większa
szansa przełamania dotychczasowej arogancji władzy.

Związki ostrzegają!
Jeśli rząd nie rozpocznie dialogu spo-
łecznego, to związki zawodowe zorgani-
zują ogólnopolskie akcje protestacyjne
- ostrzegli w poniedziałek przedstawi-
ciele OPZZ, NSZZ „Solidarność” oraz
Forum Związków Zawodowych. Prote-
sty mogą się odbyć w czasie Euro 2012.

Wniosek o referendum nie jest w stanie zmusić
posłów do jego zarządzenia. I to nawet gdyby
podpisało się pod nim 25 mln Polaków. Jedyne
co posłowie muszą zrobić, to formalnie go rozpa-
trzyć, czyli poddać pod głosowanie.
Co więcej, gdyby jakimś cudem posłowie zdecy-
dowali się zarządzić referendum to zgodnie z
ustawą nie może ono dotyczyć „wydatków i do-
chodów państwa, w szczególności podatków i
innych danin publicznych”, czyli tego co najważ-
niejsze!

Demokracja dla naiwnych Powstaje pytanie: dlaczego w państwie de-
mokra tycznym us tawowo wy łącza się prawo
większości narodu do decydowania w referen-
dum na co idą ich własne pieniądze? Czego tak
bardzo boją się włodarze III RP?  Najwięcej
referendów odbywa się w Szwajcarii i Australii
i to te kraje są w piątce najbardziej wolnych
gospodarczo państw świata.

Im większy jest udział demokracji bezpośred-
niej, tym mniejszy jest dług publiczny, mniejsza
korupcja, większa efektywność administracji i
większe wydatki na edukację. 

Aleksander Piński - ww.nowyekran.pl
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Kilka dni temu Solidarność poda-
ła, że ma już blisko milion podpisów pod wnio-
skiem o referendum w sprawie planowanego przez
rząd podniesienia wieku emerytalnego. Ile dokład-
nie osób podpisało się już pod waszą listą?
 Przewodniczący Komisji Krajowej
NSZZ Solidarność Piotr Duda: Z infor-
macji od naszych regionów wynika, że mamy
już milion dwieście tysięcy podpisów, ale to nie
wszystko. Podpisy zbiera także kilkadziesiąt in-
nych organizacji i stowarzyszeń - kobiecych, za-
wodowych. Dlatego nie znamy jeszcze dokład-
nej liczby, która pewnie jest większa.

A jak długo potrwa jeszcze akcja ich groma-
dzenia?
  15 lutego zbiera się w Warszawie nasz sztab
protestacyjny i zadecydujemy wtedy, czy zbiera-
my dalej, czy już wystarczy. A chcemy zebrać
jak najwięcej, żeby po prostu pokazać posłom,
że to nie są przelewki i jakieś widzimisię związ-
ku zawodowego, tylko że to są bardzo ważne
sprawy, o których Polacy sami chcą zdecydo-
wać. Po to jest instytucja referendum, żeby w tak
ważnych kwestiach Polacy mogli decydować.
Nie chodzi o to, że mamy patent na mądrość, ale
druga strona - rząd - też go nie ma. Skoro mini-
strowie nie chcą prowadzić z nami debaty, to my
chcemy zderzyć naszych ekspertów z rządowy-
mi. Chcemy doprowadzić do tego, by deficyt, któ-
ry faktycznie w systemie emerytalno-rentowym
jest, był jak najmniejszy. My to widzimy i też
mamy swoje rozwiązanie w tej sprawie.

A co jeśli Sejm odrzuci wniosek o referendum?
Koalicja rządowa ma przecież większość i może
zablokować referendum.
  Jeśli tak by się stało, to ja chcę usłyszeć od
premiera jak mówi, że mam w nosie dwa miliony
Polaków. Ja wiem, co jest dla was najlepsze i
będę robił to, co uznam za słuszne. My wtedy też
będziemy wiedzieli, co robić, i na pewno nie będą
to działania zgodne z prawem. Będziemy podej-
mowali różnego rodzaju protesty.

OPZZ już zapowiedział, że zamierza zorgani-
zować strajk przeciwko polityce emerytalnej rzą-
du. Solidarność się do niego przyłączy?
  OPZZ, podobnie jak my, utworzył sztab pro-
testacyjny, a Forum Związków Zawodowych -
trzeci reprezentatywny związek - też to robi.
Zresztą z rządem jesteśmy w permanentnym
sporze, bo jest sprawa służb mundurowych, stra-
żaków, pograniczników i nie skończył się pro-
blem farmaceutów, jest też sprawa ACTA. Mają
być na ten temat konsultacje. Śmiechu warte jest
działanie rządu, bo niby konsultacje z nami pro-
wadzi, a i tak robi swoje. Mogę dać dziesiątki
takich przykładów - chociażby projekty ustaw oko-
łobudżetowych. Mieliśmy na konsultacje 30 dni,
a zanim ten termin minął, rząd wysłał już projekt
ustawy do Sejmu. Tak w Polsce przebiegają roz-
mowy ze stroną społeczną. Dlatego my będzie-
my podejmować odpowiednie działania.

Co zatem zrobi Solidarność?
  A tego, to ja panu nie powiem. Będziemy na
bieżąco podejmować działania. Jak złożymy pod-

Premier ma dwa miliony
Polaków w nosie!

Z Piotrem Dudą rozmawia Bartosz Wawryszuk - money.pl

pisy, to w dniu, w którym będzie się toczyć na ten
temat debata, na pewno będziemy pod Sejmem. I
nie będzie tam tylko Piotr Duda. Potem - w zależ-
ności od kroków, które podejmie rząd - dostosuje-
my się do tego na bieżąco. A żyjemy w takich
czasach, że nietrudno skrzyknąć ludzi na ulice.
Oni są wściekli i mają wszystkiego dosyć.

Solidarność kiedyś sugerowała, że będzie prote-
stować podczas EURO 2012. To nadal możliwe?
  Przewidujemy taki scenariusz. Zresztą, wi-
dzi pan, co się dzieje w służbach mundurowych
w związku z podwyżkami. Pogranicznicy mogą
skutecznie sparaliżować mistrzostwa. Napraw-
dę rząd może się spodziewać różnych rozwią-
zań. Byłem osobiście u Michela Platiniego i wiem,
że pan Platini jest uczulony na sprawy dotyczące
polityki. Na pewno nie jest w interesie rządu pol-
skiego, aby tego rodzaju akcje zdarzyły się pod-
czas Euro 2012. Dlatego niech rząd usiądzie i
niech rozmawia, bo jest kompletny brak dialogu.
Przygotowujemy nawet skargę do Międzynaro-
dowej Organizacji Pracy. Chcemy być jak najle-
piej postrzegani w UE - jako partner wiarygodny.
Więc niech pan premier i minister Sikorski zo-
baczą sobie, jak jest prowadzony dialog społecz-
ny w Unii. W Niemczech, Francji, nawet we
Włoszech, gdzie premier Monti zapowiedział
trudne reformy, politycy siadają naprzeciwko stro-
ny związkowej. A u nas?

Premier nie chce się spotkać ze związkami?
  No, przepraszam, przewodniczącym Komi-
sji Trójstronnej jest minister pracy - do którego
nic nie mam - ale jaką on będzie miał siłę przebi-
cia na Radzie Ministrów? Jeśli wicepremier Paw-
lak nie chciał być przewodniczącym Komisji Trój-
stronnej, bo powiedział, że nie chce być listono-
szem? Wszyscy wiemy, co to oznacza. Rząd nie
chce prowadzić dialogu i konsultacji. Rząd chce
tylko nas informować o tym, co ma zamiar zro-
bić. Więc też będziemy informować rząd, co my,
jako związki zawodowe, będziemy robić.

Rozumiem, ale trzeba brać pod uwagę, że pol-
skie społeczeństwo starzeje się - ubywa pracują-
cych. OPZZ ma projekt zakładający, że prawo do
emerytury nie powinno zależeć od wieku, lecz od
stażu ubezpieczonego. Czy Solidarność ma też swój
pomysł na reformę emerytalną?
  To wszystko, o czym mówi rząd i OPZZ,

trzeba zderzyć w publicznej debacie. Mówi pan
o mniejszej liczbie pracujących - to trzeba zwięk-
szyć zatrudnienie. Ja bym chciał też zobaczyć
badania, jaki wpływ będzie miało podwyższenie
wieku emerytalnego na zatrudnienie młodych.

Myśli pan, że im dłużej będziemy pracować, tym
młodym będzie trudniej znaleźć pracę?
  Dokładnie tak - podwyższenie wieku emery-
talnego będzie miało wpływ na zatrudnienie mło-
dych. Po drugie, żeby uzupełnić tę dziurę w sys-
temie emerytalno-rentowym, trzeba ujednolicić
składkę. A rząd nie mówi, że ponad trzy miliony
polaków płaci składkę inaczej - na przykład samo-
zatrudnieni płacą 60 proc. ryczałtu od średniego
wynagrodzenia. Ludzie, którzy pracują na umowy
o pracę, nie utrzymają całego systemu emerytal-
no-rentowego. Każdy, który pracuje, powinien pła-
cić składkę proporcjonalnie do swoich dochodów,
a tak nie jest i w tym cały problem. Rząd nie chce
o tym mówić, bo jest zwolennikiem umów śmie-
ciowych, a przez to jest deficyt w systemie emery-
talno-rentowym. Po prostu z tych umów składki są
niższe. Mamy największy odsetek ludzi pracują-
cych na umowach śmieciowych - aż 27 procent, a
średnia unijna wynosi 12-14 proc.

Wyższe składki mogą jednak uderzyć w praco-
dawców, bo koszty zatrudnienia będą większe.
  Pracodawcy chcieliby, żeby ludzie pracowali
do śmierci, na umowy-zlecenie albo jako samo-
zatrudnieni, a oni by tylko zbijali kokosy. Za 2011
rok mieliśmy kolejny rekord - pracodawcy zaro-
bili 90 mld złotych. Jeżeli pracownik na umowie
o pracę płaci składkę emerytalno-rentową, to ten,
który pracuje na umowę zlecenie, powinien pła-
cić taką samą. Wtedy pracodawcy nie będą ucie-
kali od zatrudniania na etat. Przecież ci pracow-
nicy, którzy pracują ciężko fizycznie, i tak przejdą
wcześniej na garnuszek państwa, bo nie będą w
stanie ze względów zdrowotnych pracować tak
długo. Jeżdżę po kraju i widzę - kobiety pracują w
hucie szkła, na trzy zmiany. No nie wyobrażam
sobie tego, żeby pracowały do 67 roku życia, bo
nie mają tam pomostówek. Dlatego trzeba brać
pod uwagę lata pracy. Mamy jedno życie. Dla-
czego jedna partia ma decydować o naszej przy-
szłości? Drugiego życia nie będziemy mieli, a
mamy pracować aż do śmierci? Trzeba innego
rozwiązania poszukać.

Gdyby w referendum Polacy opowiedzieli się
przeciw podnoszeniu wieku emerytalnego, rząd
miałby pretekst, by wycofać się z reformy systemu.
Co wtedy?
  Nie, nie - jeśli ludzie się wypowiedzą, to tylko
w sprawie tego, czy podnosić wiek emerytalny,
czy nie. A to nie znaczy, ze rząd ma porzucić
reformę systemu emerytalnego. Wtedy trzeba
siąść, przeprowadzić debatę i przyjąć chociaż w
części argumenty nasze i OPZZ.
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Do radia często jeżdżę autobusem
503, tam spotykam znajomego spół-
dzielcę, z którym rozmawiam o tym,

co się dzieje. Miedzy innymi powiedział mi, że Po-
lfa Warszawa ma być prywatyzowana i, że jest tam
szef „Solidarności, który postanowił odwiedzić Mi-
nistra Skarbu. Nie miał zaproszenia i wszedł do
ministerstwa bez pukania… tak było?
  Mirosław Miara: - Tak było, aczkolwiek
z tym zaproszeniem było tak, że przez półtora
miesiąca domagaliśmy się pisemnie spotkania,
natomiast minister, niestety, odpowiadał nam za
każdym razem, że nie będzie się z nami spoty-
kał.  W związku z tym uprzedziliśmy ministra, że

10 stycznia o godz. 10 delegacje związkowców
przyjdą do ministerstwa mimo wszystko i siedzie-
liśmy w holu ok. trzy i pół godziny czekając na
spotkanie. Pani rzecznik MSP odpowiedziała nam,
ze minister nie spotka się z nami.

Ale grzecznie siedzieliście? W jaki sposób do-
staliście się do tego holu ministerstwa skarbu?
  Po ponad trzech godzinach oczekiwania
chcieliśmy skorzystać z toalety, do której nam
wcześniej pozwolono przejść, więc te 11 osób
grzecznie przeszło przez barierki i poprosiliśmy
o wskazanie miejsca na oczekiwanie na mini-
stra. Czekaliśmy tam kolejne dwie godziny.

Chcieliście się spotkać z ministrem – dlaczego?
  Chcieliśmy się spotkać z ministrem dlatego,
że minister SP jest naszym właścicielem, jest
właścicielem Polfy Warszawa, aczkolwiek w
2004 roku został utworzony przez MSP Polski
Holding Farmaceutyczny. To taki sprytny wybieg:
minister tworzy spółeczkę, która obejmuje akcje
trzech firm – Polfy Warszawa, Polfy Pabianice i

Kupujcie, byle szybko
Czy będzie strajk Polfy Warszawa? Pracownicy Polfy War-
szawa S.A. obawiają się zwolnień po przejęciu firmy przez
Polpharmę. Czy będzie strajk?Aby zmusić nowego inwe-

stora i Ministerstwo Skarbu Państwa do podpisania pakietu socjalnego siłą
weszli do budynku Ministerstwa. Z Mirosławem Miarą, o konflikcie między
załogą warszawskiej Polfy a Jerzym Starakiem i ministrem Budzanowskim, na
antenie Radia WNET rozmawiał 13 stycznia Krzysztof Skowroński.

Polfy Tarchomin i wtedy minister, będąc nadal wła-
ścicielem tych trzech firm, ma z głowy chociażby
związki zawodowe, bo mówi, że to nie on zarzą-
dza – to holding zarządza tymi firmami. Od 2004 r.
PHF jest faktycznie naszym właścicielem, ale tak
naprawdę wszystkie decyzje zapadają w MSP. I
teraz jesteśmy od roku prywatyzowani. Niestety, ta
prywatyzacja, która niebawem będzie zakończo-
na, naszym zdaniem skończy się tym, że firma,
która ma 186 lat tradycji w najbliższym czasie prze-
stanie istnieć. Przestanie istnieć dlatego, że inwe-
stor czyli Polpharma, której właścicielem jest Je-
rzy Starak jest zainteresowany tylko jednym z frag-
mentów naszej produkcji – ampułkarnią. Powie-

dziano nam o tym podczas negocjacji. Dowiedzie-
liśmy się też o tym ,że inwestor nie jest zaintereso-
wany podpisaniem z nami pakietu socjalnego, w
którym chcemy tylko zagwarantować zatrudnie-
nie dla pracowników. Nie domagamy się premii,
czy podwyżek – chcemy, aby  ta firma istniała.
Niestety przez dwa miesiące nie udało się nam
porozumieć z inwestorem. W związku z tym do-
magamy się od ministra, żeby, zanim dokona sprze-
daży Polfy Warszawa, wymógł na inwestorze pod-
pisanie takiego pakietu socjalnego.

Dlaczego jest prywatyzowana, i za ile pan Sta-
rak kupuje Polfę Warszawa?
  Ja nie wiem, za ile kupuje, bo to jest tajemni-
ca handlowa. Jednak prasa spekulowała, że ta
kwota będzie sięgała rzędu miliarda złotych.

Firmy farmaceutyczne, to są bardzo dochodo-
we zakłady…
  No, właśnie. Polfa Warszawa to jest w bardzo
dobrej kondycji. W latach kryzysu z roku na rok
mamy coraz lepsze wyniki. W roku ub. był rekor-

dowy zysk 40 milonów netto, przy przychodach
400 mln. Firma płaci podatki państwu i miastu.
Nasze nieszczęście polega na tym, że jesteśmy
w centrum Warszawy. Polfa leży na działce, przy
której buduje się drugą nitkę metra . Mamy oba-
wy, że zamierzenia inwestora dotyczą tego grun-
tu, bo za trzy lata metro będzie jeździć, a trzy
jego stacje znajdą się w naszym obrębie. To w tej
chwili najlepsza działka w Warszawie.

4,5 ha… ile to może kosztować? Do tego jeszcze
40 mln zysków netto… Ale dlaczego właśnie am-
pułkarnia jest taka ważna?
  Polpharma takiego wydziału nie ma. W Sta-
rogardzie są inne formy leków i mona tam produ-
kować te, które produkuje Polfa Warszawa. Bra-
kuje im rozwiniętej ampułkarni. Obawiamy się,
że ten wydział zostanie przeniesiony do Staro-
gardu, albo do Duchnic pod Warszawą, gdzie pan
Starak kupił od Biotonu część produkcyjną.

Bioton należy do Krauzego? Pan Krauze, zdaje
się „występował” w mediach wtedy, kiedy toczyła
się batalia o listę leków refundowanych? W Polfie
Warszawa pracuje dziś ok. 1200 pracowników.
Czy ta prywatyzacja jest już podpisana?
  W tej chwili inwestor czeka na decyzję
UOKiK. Najprawdopodobniej decyzja ta będzie
znana już w lutym. Jeżeli będzie pozytywna, to
wtedy nastąpi przekazanie akcji przez PHF in-
westorowi, zakończenie prywatyzacji i dokona-
nie zapłaty. Może się to zakończyć w lutym lub w
marcu. Tyle mamy czasu, żeby wymusić na wła-
ścicielach, czyli PHF a z nim MSP, żeby zmusił
inwestora do podpisania ze związkami zawodo-
wymi pakietu socjalnego, czyli gwarancji zatrud-
nienia. Ja przypomnę, że mister SP sam wydał
zarządzenie, w którym jest jasno napisane, że
MSP przy prywatyzacji powinien zabezpieczyć
istnienie firmy poprzez pakiety socjalne i poprzez
wskazanie minimalnej ilości osób zatrudnionych.
Samo zarządzenie ministra wskazuje na to, że
minister ma takie narzędzia i mógłby to zrobić.
W poprzednich ekipach rządowych był taki zwy-
czaj, że sprzedawano przedsiębiorstwa wyłącz-
nie wtedy, gdy inwestor spełniał ten warunek, czyli
najpierw musiał się porozumieć ze związkami
zawodowymi – podpisać pakiet socjalny, i wtedy
dopiero minister dokonywał sprzedaży. Ta ekipa
rządowa od tego już w poprzedniej kadencji od-
stąpiła – poprzedni minister SP – Grad – jasno
powiedział na forum Gazety Wyborczej (puścił
oko do inwestorów), ze owszem, macie rozma-
wiać ze związkami, ale macie dwa tygodnie i po
tym czasie będzie dokonana sprzedaż. Jaki in-
westor będzie chciał porozumieć się ze stroną
społeczną i podpisywać pakiety socjalne, co cią-
gnie za sobą konsekwencje finansowe, jeżeli mi-
nister puszcza oko, że nie musicie się z tymi
związkami porozumiewać, bo ja i tak wam firmę
sprzedam. Ta ekipa rządowa przez poprzednią i
obecną kadencję tak właśnie prowadzi prywaty-
zacje. Zasadniczym i najważniejszym elemen-
tem transakcji jest cena firmy. Na tym się sku-
piają widząc tylko dziurę w budżecie. Natomiast,
co będzie z ludźmi za parę lat to nikogo nie ob-
chodzi. 
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Pracownicy domagają się utrzymania firmy,
wydłużenia pakietu socjalnego i gwarancji

zatrudnienia po 2014 roku. Podkreślają, że aby to
osiągnąć, potrzebne jest wsparcie ministerstwa skar-
bu. - Ta prywatyzacja to dla nas wielka niewiado-
ma. Nikt nam nie powiedział, jaka przyszłość nas
czeka - przekrzykuje protestujących, gwiżdżących
i trąbiących kolegów pan Jacek pracujący w Polfie
od 13 lat. 500-osobowa grupa pracowników Polfy
Warszawa SA przeszła w środę w marszu prote-
stacyjnym sprzed jej siedziby przy ul. Karolkowej
pod siedzibę Ministerstwa Skarbu Państwa na ul.
Kruczej. Polfa to jedna z dwóch spółek wchodzą-
cych w skład Polskiego Holdingu Farmaceutycz-
nego. Jej zysk netto za zeszły rok szacowany jest
na ponad 40 mln złotych. Produkuje ponad 140 le-
ków, z których najbardziej znane i przynoszące
największe dochody to przeciwalergiczny Allertec
czy przeciwzakrzepowy Acard.

W październiku ub.r. właściciel warszawskiej
Polfy, Polski Holding Farmaceutyczny, należący
w 100 procentach do Skarbu Państwa, podpisał
umowę prywatyzacyjną przewidującą sprzedaż
zakładu Polpharmie, firmie kontrolowanej przez
Jerzego Staraka, jednego z najbogatszych biznes-
menów w Polsce. Ma za nią zapłacić blisko mi-
liard złotych. Umowę podpisano, mimo że Polphar-
ma nie zawarła z pracownikami porozumienia w
sprawie pakietu socjalnego. Co prawda obecnie obo-
wiązuje jeszcze wynegocjowany przed kilkoma
laty pakiet gwarantujący utrzymanie obecnego za-
trudnienia, ale wygaśnie on już za 2 lata.

Przedstawiciele zakładowej „Solidarności”
obawiają się, że pracę mogą stracić wszyscy, czyli
nawet 1200 pracowników Polfy. - Nie zgadzamy
się na taką prywatyzację - podkreśla Mirosław
Miara, przewodniczący Komisji Zakładowej
NSZZ „Solidarność´ w Polfie Warszawa. Doda-
je, że choć „Solidarność” i Związek Chemików
przez ponad 2 miesiące negocjowały pakiet so-
cjalny z nowym inwestorem, to rozmowy zakoń-
czyły się kompletnym fiaskiem.

Zarówno on, jak i pozostali pracownicy Polfy
obawiają się, że w wyniku bierności obecnego
rządu nowy inwestor może doprowadzić do li-
kwidacji firmy. Szef „Solidarności” uważa, że
wiele wskazuje na to, że Jerzy Starak będzie chciał
po przejęciu firmy przenieść część jej najbardziej
dochodowej produkcji do którejś ze swoich firm,
być może nawet do Kazachstanu, a zakład przy
ul. Karolkowej w Warszawie, wraz z 4,5-hekta-
rową działką, sprzedać. - Na miejscu Polfy wy-
budują wieżowce. Obok firmy powstanie niedłu-
go stacja metra i będzie to najcenniejsza działka
w Warszawie - podsumowuje Mirosław Miara.
Próbując poruszyć obojętnych urzędników ironią,
protestujący zabrali ze sobą symboliczne... piłki.
Dla kogo? - Dla Pana Tuska! - odpowiada pani
Aneta. Oczywiście po to, by tym razem premier
zagrał w drużynie związkowców.

Jego urzędnicy nie chcą jednak w niej grać. -
Przedstawiciele ministerstwa przyjęli z arogancją
naszą delegację - podsumowuje krótkie spotka-
nie w budynku MSP przewodniczący Miara. -
Nie wiem, dlaczego przedstawiciele związku

W obronie Polfy
Zdesperowani pracownicy Polfy Warszawa SA zaostrzają pro-
test przeciwko prywatyzacji spółki, która - jak wskazują -
nie tylko może pozbawić połowę z nich zatrudnienia, ale na-
wet doprowadzić do likwidacji zakładu ze 185-letnią tradycją. Po środowej mani-
festacji przed Ministerstwem Skarbu Państwa rozważają zaostrzenie strajku.
wybierają takie miejsce protestu. Oczywiście my
nadzorujemy proces prywatyzacyjny, jakkolwiek
prowadzi go Polski Holding Farmaceutyczny.
Ministerstwo nigdy nie uczestniczy w negocja-
cjach dotyczących pakietu socjalnego - tłumaczy
„Naszemu Dziennikowi” Magdalena Kobos,
rzecznik MSP.

- To jest kłamstwo. PHF to w 100 procentach
spółka należąca do Skarbu Państwa. Pracuje w
niej tylko 9 pracowników. Zrobią wszystko, co
każe im minister, więc tak naprawdę dopilnowa-
nie praw pracowniczych to sprawa ministra - od-
powiada szef „S” w Polfie. Dodaje, że liczy na
to, iż rządzący poniosą konsekwencje przy oka-
zji kolejnych wyborów.

- Prywatyzacja nie jest wrogim przejęciem. Od-
bywa się w sposób transparentny, można zapoznać
się ze wszystkimi szczegółami tego procesu i ofertą
prywatyzacyjną. Jeśli ktoś ma zastrzeżenia i uwa-
ża, że ta prywatyzacja nie została przeprowadzo-
na zgodnie z przepisami prawa, powinien zawia-
domić o tym organy ścigania - ripostuje rzecznik

prasowy resortu skarbu. - Jeżeli ta prywatyzacja
dojdzie do skutku, to być może złożymy taki wnio-
sek - odpowiada przewodniczący Miara.

Związkowcy od miesiąca zapowiadają, że je-
śli rozmowy w tej sprawie z władzami nie zmie-
nią sytuacji, wówczas zaostrzą formy protestu.
W miniony poniedziałek w Polfie w zakładowym
referendum 85 proc. jego uczestników opowie-
działo się za rozpoczęciem strajku, jeśli dotych-
czasowe formy protestu nie przyniosą efektów.
Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „So-
lidarność” w Polfa Warszawa nie chce jednak
jeszcze ogłaszać terminu strajku. - Najpierw bę-
dziemy pikietować siedzibę PHF i blokować po-
bliskie przejście przez ulicę Karolkową - zapo-
wiada przewodniczący.

Protest w tym miejscu zapewne nie zmieni na-
stawienia urzędników resortu skarbu. Nie po raz
pierwszy wykazują się oni dbałością jedynie o za-
sypywanie dziury budżetowej bez oglądania się na
to, czy nie powodują jeszcze większego ubytku w

W prywatyzowanej Polfie Warszawa związ-
kowcy przeprowadzili referendum strajko-

we. - Frekwencja wyniosła 69,5 proc., a zdecy-
dowana większość pracowników - 85,18 proc. -
wyraziła gotowość do strajku - powiedział „Wy-
borczej.biz” Mirosław Miara, szef „Solidarności”
w Polfie. „Solidarność” obawia się, że Polfa może
zostać zlikwidowana, i oczekuje gwarancji za-
trudnienia. W ostatniej przedstawionej przez
związkowców propozycji gwarancja pracy przez
osiem lat miała objąć 800 z 1200 pracowników
firmy. Warunki nie zostały przyjęte przez inwe-

stora i rozmowy zostały zerwane.
Zgoda w referendum nie oznacza automatycz-

nie strajku - mówi Miara. Na razie szykujemy się
na środową manifestację. O 14 planujemy prze-
marsz załogi do Ministerstwa Skarbu Państwa.

Wciąż nie wiadomo też, czy strajk miałby ob-
jąć całą załogę, czy tylko jej część, i jak długo
miałby trwać. - Jest kilka koncepcji co do formy
ewentualnego strajku. Wszystko zależy od roz-
woju sytuacji. My wciąż jesteśmy gotowi na dia-
log. Jeśli działania ministra pójdą w kierunku na-
kłonienia inwestora do rozmów i negocjowania
pakietu socjalnego, to my wracamy do stołu - de-
klaruje Miara.                                        GW

Gotowi na strajk

innym miejscu.                    Mariusz Bober ND
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Do Iranu trafiało ostatnio 80 proc. kryształów z
inowrocławskiej huty. Resztę kupowali od-

biorcy z Europy Zachodniej. Jednak ten pierwszy
zrezygnował z zakupów. Najprawdopodobniej jest
to reakcja na plany embarga wobec irańskiej ropy.

Efektem wycofania się z kontraktu Irańczyków
jest wręczenie wypowiedzeń załodze. Jeszcze w
styczniu z pracy będzie zmuszonych odejść 180
osób. Pozostałe 20 stracą pracę w lutym.
Szansą na ratunek byłby inwestor. Jednak w grud-
niu na zakup huty nie było chętnych. Ponowna
oferta sprzedaży ma zostać ogłoszona w lutym.

Huta Irena słynęła nie tylko w kraju z produkcji
kryształów. Spółka była notowana jako jedna z
pierwszych na GPW. Z parkietem pożegnała się
w ubiegłym roku ze względu na znalezienie się w
stanie upadłości.

Zakład z Inowrocławia to kolejna firma z bran-
ży mineralnej, która stoi na skraju przepaści. W
lutym rozpoczną się zwolnienia grupowe w Szcza-
kowa Glass w Jaworznie. To ostatnia spółka funk-
cjonująca na gruzach dawnej Huty Szkła Okien-
nego Szczakowa. Decyzje o likwidacji zakładu
podjęła rada wierzycieli firmy.
- Na drzwiach portierni wisi kartka informująca o
likwidacji zakładu. Na razie nie wiele więcej wie-
my – powiedziała nam pracownica zakładu. Zgod-
nie z ustawą informacje o planowanych zwolnie-
niach grupowych otrzymał już miejscowy urząd
pracy. Z naszych ustaleń wiadomo, że zwolnieni
będą wszyscy pracownicy zakładu. Obecnie pra-
cuje w nim 155 osób. Pierwsi wypowiedzenia
otrzymają w lutym, zwolnienia mają się zakoń-
czyć w czerwcu.

Jaworznicki zakład w ubiegłym roku obchodził
stulecie działalności. Spółka od paru lat miała jed-
nak poważne problemy. Rosły zobowiązania, co-
raz trudniej było sprostać konkurencji. Wyrazem
tego były kłopoty z terminowymi wypłatami pen-
sji. W ostatnich latach działalności zakład już nie
produkował szkła. Zajmował się przetwórstwem
szkła surowego i recyklingiem.
Niektóre huty szkła
dają sobie radę

W ostatnich tygodniach dwie bardzo znane i
zasłużone dla branży mineralnej huty ogłosiły gru-
powe zwolnienia wśród pracowników i faktycz-
ne zaprzestanie działalności. Na tym tle wyróż-
nia się Makora Krośnieńska Huta Szkła, która nie
dość, że zadebiutowała na rynku New Connect,
to jeszcze przejęła Hutę Szkła Tarnowiec. O sy-
tuacji w branży, problemach i własnej firmie mówi
prezes Makory Bogdana Kasprzyk.

       Jaki był ubiegły rok dla państwa za-
kładu?
  Bogdan Kasprzyk: -Bardzo korzystny.
Pomimo wcześniejszych problemów, ogromne-
go kryzysu, z którym borykała się cała branża,

 udało się nam wyjść na prostą. Z emisji akcji
pozyskaliśmy 6,3 mln zł, dzięki czemu zrealizo-
waliśmy ważne inwestycje, jak zakup Huty Szkła
Tarnowiec czy też rozpoczęcie produkcji koloro-
wego, wielowarstwowego szkła oświetleniowe-
go. Liczymy na to, że rok 2012 będzie dla nas
jeszcze lepszy.

Jakie są główne zagrożenia dla branży?
  Największym zagrożeniem dla branży jest
wzrost ceny gazu, którego udział w kosztach bez-
pośrednich wytworzenia stanowi ponad 40 proc.
oraz naciski na wzrost wynagrodzeń hutników
(produkcja w pełni ręczna). Zagrożeń od strony
rynku na chwilę obecną nie ma, są zamówienia i
widać na rynku szkła dekoracyjnego ręcznie for-
mowanego wzmożone zainteresowanie.

Ale w naszych sklepach widać sporo wyrobów z
Chin, czy nawet KRLD?
  Zjawisko konkurencji z Chin i KRLD jest nam
znane. Z obserwacji możemy powiedzieć, iż ww.
konkurencja doszła do pewnego poziomu tech-
nologicznego dot. jakości wyrobów i w szczegól-
ności ich wielkości, gabarytów (przy dużych pro-
duktach bardzo istotne jest odprężanie wyrobów,
tak aby nie eksplodowały, a tym trudniej odprę-
żyć duże wyroby składające się z kilku kolorów
szkła warstwowego, gdzie każdy kolor może mieć
inny współczynnik odprężania) i nie jest w stanie
tej bariery pokonać od kilku lat.

Pracownicy hut szkła, gdzie produkuje się ręcz-
nie, to także swego rodzaju artyści. Jak wygląda
sytuacja z pracownikami w branży?
  Pracownicy, hutnicy i szlifierze nie stanowią
problemu, przynajmniej na Podkarpaciu. Spółka
planuje w najbliższych dwóch latach uruchomie-
nie przyzakładowej szkoły w zakresie nauki za-
wodu „jubiler szkła”, której celem będzie poszuki-
wanie osób, które mogą zostać artystami w obrób-
ce i kształtowaniu szkła ręcznie formowanego.

Kryzys często uderza w firmy, zmuszając je do
ograniczania produkcji. Jaki jest wasz potencjał
produkcyjny, czy wykorzystywany jest pełni?
  Potencjał, którym dysponuje spółka, biorąc
pod uwagę ilość wytapianej masy szklanej, nie
jest na chwilę obecną w pełni wykorzystywany.
Pełne jego wykorzystanie wymagałoby zatrud-
nienia dodatkowych zespołów hutniczych. Spół-
ka w momencie zakupu Huty Szkła Tarnowiec
dysponowała 6 zespołami hutniczymi w chwili
obecnej pracuje 10 zespołów. Spółka zakłada
dalsze budowanie kolejnych zespołów.

Co z surowcami dla branży, jak sobie Państwo
radzicie?
  Podstawowe surowce to gaz i piasek, z tym nie
ma problemu. Dla uzyskania szkła kolorowego nie-
zbędne są określone tlenki metali, z którymi nie ma
problemu, istnieją polscy dystrybutorzy z którymi
Huta współpracuje od lat.                        wnp.pl

To umożliwia firmie Finader SA z War
szawy, która w październiku 2011 roku

kupiła postawiony w stan upadłości zakład,
przywrócenie produkcji porcelany.
- Zabezpieczenia na majątku naszego za-
kładu dokonano, w związku z protestem
wniesionym przez oferenta, który przegrał
przetarg na kupno zakładu - mówi Dariusz
Czech, wiceprzewodniczący rady nadzor-
czej Finader SA.

To uniemożliwiało z kolei właścicielom
zakładu zaciągnięcie kredytu bankowego
na ponowne ruszenie z produkcją porce-
lany. Potrzebna jest do tego kwota około
3-3,5 mln zł. Z produkcją właściciele za-
kładu planują ruszyć pod koniec pierwsze-
go kwartału 2012 roku.

Planują również ponowne zatrudnienie
pracowników fabryki. W związku z zawi-
rowaniami wokół zakładu i zaprzestaniem
produkcji, od listopada ubiegłego roku pracę
straciło około 200 osób.
- Większość z nas wciąż ma nadzieję, że
zakład uda się uratować i wrócimy do pra-
cy. Dlatego nie szukamy na razie innej -
mówi Elżbieta Wawrzyniak, była przewod-
nicząca „Solidarności” w Fabryce Porce-
lany Wałbrzych.

Pracownicy mają szansę na powrót do
zakładu. Nowy właściciel zapowiada, że
jak wszystko się wyjaśni, będzie chciał ich
znów zatrudnić. Według właścicieli zakła-
du, na wznowienie produkcji czekają rów-
nież dotychczasowi odbiorcy wyrobów
fabryki z Wałbrzycha. Szefostwo zakładu
zamierza również utrzymać dotychczaso-
we tendencje i około 70 procent produko-
wanej porcelany przeznaczać na eksport.
- Gdyby nie udało się nam jednak pozy-
skać funduszy na wznowienie produkcji,
to nie oznacza upadku zakładu - wyjaśnia
Dariusz Czech. - Zainteresowanych jego
kupnem w całości lub części jest kilku
przedsiębiorców z branży porcelanowej.

Na razie wyroby Fabryki Porcelany Wał-
brzych można kupić tylko w sklepie pro-
wadzonym przez syndyka. Został on otwar-

Polska Gazeta Wrocławska

Huty szkła zwalniają
Cała 200-osobowa załoga Huty Irena w Inowrocławiu straci
załogę po tym jak kontrakt zerwał irański odbiorca. Jedyną
nadzieją jest sprzedaż zakładu prywatnemu inwestorowi.

Reanimacja
Porcelany
Wałbrzych
Sąd Okręgowy w Warszawie wydał de-
cyzję o zdjęciu zabezpieczenia z ma-
jątku Fabryki Porcelany Wałbrzych.
Nowy właścicel stara się o srodki na
jej uruchomienie.

ty przy ul. Długiej.
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M roźny poranek 10 stycznia. Do Rafinerii
GLIMAR w Gorlicach, ochranianej przez 8

ochroniarzy z agencji wynajętej przez Rafinerię,
przyjechało 150 ludzi w kominiarkach, uzbrojonych
po zęby, pod dowództwem Krzysztofa Rutkowskie-
go, detektywa, byłego komandosa, byłego posła Sa-
moobrony. Kolejnych 50 uzbrojonych, zamasko-
wanych „żołnierzy” Rutkowskiego czekało w od-
wodzie. W akcji brał również udział helikopter MI-
8. Przez chwilę było niebezpiecznie, bo ochrona
zakładu miała broń palną. – Jeden wyjął broń, zo-
stał obezwładniony – relacjonuje detektyw.

Rutkowski przyjechał wymierzyć sprawiedli-
wość. Precyzując: miał wykonać wyrok sądu.
Nasz rodzimy Super Hero kpiąc z obowiązujące-
go w Polsce prawa, wykonawszy już chyba
wszystkie możliwe bohaterskie akcje (bo tylko
takich podejmuje się detektyw), zaczął wyręczać
komorników. A jak do tego doszło?
– Działamy w imieniu Grzegorza Wojtaszka, pra-
wowitego właściciela firmy. Nie był wpuszczany
na teren przez nowego prezesa, którym ten został
przez podstępne nabycie części udziałów Glima-
ru – tłumaczy  Rutkowski.
– 1 grudnia podjęta została pierwsza próba wej-
ścia właściciela do zakładu, z policją, niestety
instytucja, która powinna zabezpieczać prawo do
majątku, nie chciała się mieszać. Nie widziała
płaszczyzny interwencji w celu wprowadzenia
prezesa, choć na terenie działała wynajęta agen-
cja ochroniarska. Dziś więc my musieliśmy pod-
jąć działania. Kompromis w końcu został osią-
gnięty, sprawa zamknięta, praktycznie – dodaje.

Działania rozpoczęły się 10 stycznia przed po-
łudniem.Glimaru pilnowało tylko kilka osób. Pod
zakład podjechały wozy z napisem „Rutkowski
patrol” i autobusy. Wysiadło z nich i weszło na
teren Glimaru kilkuset mężczyzn w kominiarkach,
kaskach i z tarczami, ubranych w czarne stroje.
– Podjęliśmy czynności wejścia na teren, spacy-
fikowane zostały wszystkie trzy bramy. Zostały
staranowane ponieważ były zamknięte. Akcja
była dynamiczna, szybka, potężnie zorganizowa-
ne działania, w których brało udział około 200
osób. Na terenie pozostało około 50 ludzi i pilnuje
porządku – relacjonuje nam detektyw Rutkowski.

Mniej optymistycznie sytuację oceniła policja.
– 10 stycznia około godz. 11 gorlicka policja otrzy-
mała zgłoszenie, że grupa zamaskowanych osób
z firmy ochroniarskiej próbuje wejść na tren byłej
rafinerii w Gorlicach, nie mając prawa wstępu na
teren obiektu. Proszono o interwencję – powie-
dział mł. asp. Grzegorz Szczepanek, rzecznik
prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gorli-
cach. - Na miejsce pojechało ośmiu funkcjona-
riuszy z Komendy Powiatowej Policji w Gorli-
cach. Wśród nich był podinsp. Mirosław Kawa,
pierwszy zastępca komendanta powiatowego
policji w Gorlicach. - Interwencja policji zakoń-
czyła się pouczeniem stron konfliktu – dodaje
rzecznik prasowy gorlickiej policji. – Strony zo-
stały poinformowane, że do czasu prawomocne-
go rozstrzygnięcia sądowego w przedmiocie wła-
sności, mają się porozumieć w zakresie wspól-
nego zarządzania obiektem.

Szturm na GLIMAR
Przeoczyliśmy chyba jakąś małą zmianę prawa. Oto bowiem,
wyroki sądu zaopatrzone w klauzule wykonalności wyko-
nuje... nie, wcale nie komornik, lecz super detektyw i an-
tyterrorysta samozwaniec Krzysztof Rutkowski.

Ulicą obok Glimaru często jeżdżą radiowozy.
Bramy zakładu pozostają zamknięte. Ludzie i
wozy Rutkowskiego są na terenie zakładu. Kilku
ochroniarzy z firmy, która wcześniej chroniła za-
kładu, stoi u wejścia. Wygląda, jakby byli po dwóch
stronach barykady. – Trzydzieści lat pracuję i
czegoś takiego nie widziałem. To było straszne.
Wtargnęli, pobili jakieś szyby, zaatakowali ludzi.
Kolega jest poszkodowany, pojechał do szpitala –

powiedział nam jeden z ochroniarzy zakładu. Ko-
mendant ochroniarzy nie chciał komentować wy-
darzeń. Po południu składał zeznania na policji.

Krzysztof Rutkowski nie widział poszkodowa-
nych: – Nie było poszkodowanych. Fakt, że pil-
nujący zakładu byli uzbrojeni. Jeden z ochronia-
rzy wyjął broń palną, ale został szybko obezwład-
niony. Zachował się jak żołnierz chorwacki, któ-
ry kilkadziesiąt lat temu skoczył z pistoletem na
całą dywizję wojska. Ochroniarze zostali spacy-
fikowani i przywołano ich do porządku. Z broni
wyjęto im magazynki.

O co właściwie chodzi w Glimarze? Jak pisa-
liśmy, wiosną 2011 roku gorlicką rafinerię kupił
kanadyjski koncern. Hudson Oil. Nowa spółka
przyjęła nazwę Hydronaft Sp. z o.o. Później me-
dia donosiły, iż spółka nie wypłaca wynagrodzeń
pracownikom i ma zaległości wobec zakładu
energetycznego, który na pewien czas odciął do-
stawy prądu. Sam a transakc ja z Grzeg orzem
Woj taszki em, w łaścic ielem dawne go Glima-
ru, formalnie miała nie zostać sfinalizowana.
Między stronami trwał spór. Nowy zarządza-
jąca  wynają ł zewnę trzną firmę o chronia rską
do zabe zpie czen ia z akła du, któr a ot rzym ała
dyspozycję nie wpuszczenia na teren poprzed-
niego właściciela.  Wiadomości

Nie zrobiliśmy nic niezgodnego z pra-
wem - zapewniał podczas środowej

konferencji prasowej Krzysztof Rutkow-
ski, który dzień wcześniej z ponad setką
ochroniarzy wszedł na teren gorlickiej ra-
finerii Glimar. Przejął w ten sposób zakład,
jak to określił, żeby przekazać majątek fir-
mie, która ma hipotecznie zagwaranto-
waną własność.

Sprawa jest zawikłana, dotyczy sporu o
to, kto ma prawo do majątku rafinerii.
Latem 2011 roku firma Fortionel, której sto
procent udziałów posiada kanadyjska spół-
ka Hudson Oil Corporation, kupiła zakład
od Pod-karpackiego Holdingu Budowy
Dróg Drogbud.

Grzegorz Wojtaszek, prezes Drogbudu,
twierdzi, że nabywca nie wywiązał się z
warunków umowy przedwstępnej, w tym
z zapisu o wejściu na giełdę w ciągu 45
dni i przekazania pewnej liczby akcji wła-
snych, które miały być formą zapłaty. Po-
nadto przekonuje, że spółka Fortionel na
podstawie wyłudzonego podpisu uzyskała
wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.
- Ta sprawa jest zaskarżona, toczy się po-
stępowanie przed sądem apelacyjnym -
powiedział podczas konferencji Wojtaszek.
- Gdy zorientowaliśmy się, że mamy do
czynienia z nieuczciwym kontrahentem,
dokonaliśmy zbycia majątku na rzecz
Przedsiębiorstwa Robót Stalowa Wola.
Właścicielem notarialnym jest więc to
przedsiębiorstwo.

Jacek Kiełtyka, reprezentant Fortione-
lu, nie chciał komentować zajścia. 
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10 stycznia na polecenie Prokuratury
Apelacyjnej w Warszawie Agencja

Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzyma-
ła trzech urzędników Ministerstwa Środo-
wiska, jednego z Państwowego Instytutu
Geologicznego oraz trzech przedsiębior-
ców ze spółek posiadających koncesje na
poszukiwanie gazu łupkowego. Agencja
prowadzi działania „w sprawie przyjmo-
wania w latach 2009-2011 w Warszawie
korzyści majątkowych przez pracowników
administracji rządowej - Ministerstwa Śro-
dowiska (Departament Geologii i Konce-
sji Geologicznych) - w związku z pełnie-
niem funkcji publicznej polegającej na
wydawaniu decyzji w
przedmiocie przyznawa-
nia koncesji na poszuki-
wanie i rozpoznanie złóż
kopalin (gazu łupkowego)
oraz wręczania w tym sa-
mym okresie pracowni-
kom tego ministerstwa ko-
rzyści majątkowych, tj. o
czyny z art. 228 § 1 i 3
k.k. oraz 229 § 1 i 3 k.k.”
- poinformowała w swo-
im komunikacie ABW.
Dopytywana przez
„Naszą Polskę” rzecznik
prasowy Agencji, ppłk
Katarzyna Koniecpolska-
Wróblewska, odesłała nas
do oficjalnego komunika-
tu oraz dodała: „W przypadku dodatko-
wych pytań, proszę kontaktować się z pro-
wadzącą śledztwo Prokuraturą Apelacyjną
w Warszawie”. Prokuratura dotąd udzie-
liła kilku lapidarnych informacji. Wiceszef
warszawskiej prokuratury apelacyjnej
Waldemar Tyl informował, że wśród za-
trzymanych jest trzech pracowników Mi-
nisterstwa Środowiska. Wiadomo także,
że ABW zatrzymała też pracownika Pań-
stwowego Instytutu Geologii i trzy osoby
z firm ubiegających się o koncesje. - W
tej chwili trwają czynności z ich udziałem.
Do zatrzymań doszło rano. Po przesłucha-
niach podejmiemy decyzje co do dalszych
kroków - powiedział Tyl. Prokuratura pla-
nuje postawić zatrzymanym zarzuty zwią-
zane z korupcją. Prokurator, ze względu
na dobro śledztwa, nie chciał jednak ujaw-
nić żadnych szczegółów. Ostatecznie sześć
osób trafiło do aresztu, a prokuratura utaj-
niła śledztwo, jednak sąd wypuścił już po-
dejrzanych za kaucją od 20 do 200 tys. zł.

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego przez wiele miesięcy pro-
wadzili czynności służbowe realizowane
przez funkcjonariuszy Departamentu Bez-
pieczeństwa Ekonomicznego Państwa i
Delegatury Stołecznej ABW. Śledztwo
trwało od lata 2011 r. i dotyczyło lat 2009-
2011. Jak ustalili dziennikarze, koncesje
dzięki łapówkom otrzymywać miały m.in.
firmy związane z biznesmenem Ryszardem
Krauzem.

Pozyskiwane złoża kopalin miały być
wzdłuż granicy z obwodem kaliningradz-
kim. Wśród zatrzymanych znalazł się pre-
zes firmy Silurian Hallwood SA Wiesław

S., były prezes Polmosu Lublin, związany
biznesowo z Januszem Palikotem, a w
sprawach energetycznych uznawany za
człowieka ze stajni biznesmana Ryszarda
Krauzego. Wiesław S. zasiada w spółkach,
w których pojawiają się takie nazwiska jak
Tomasz Misiak, były senator Platformy
Obywatelskiej, Henryka Bochniarz, była
minister przemysłu w rządzie Jana Krzysz-
tofa Bieleckiego czy Zbigniew Borowy,
bliski współpracownik Janusza Palikota.
Przypuszczalny mechanizm przestępstwa
polegał na pośrednictwie jednego z urzęd-
ników Ministerstwa Środowiska w prze-
kazywaniu łapówek od prywatnych firm
zainteresowanych otrzymaniem koncesji.
Chodzi o Silurian Hallwood SA oraz Silu-
rian sp. z o.o. Udziałowcem w obu spół-
kach jest należący do Ryszarda Krauzego
Petrolinvest. Silurian Hallwood powołał
zależną firmę: Silurian Energy System i to
właśnie ona otrzymała koncesję (Petroli-
nvest poprzez kilka spółek posiada już 13

koncesji na poszukiwanie gazu łupkowe-
go, w tym grupa Silurian posiada aż dzie-
więć takich koncesji). Pojawiły się także
spekulacje, że firmy związane z Krauzem
miały poszukiwać gazu łupkowego wzdłuż
granicy z obwodem kaliningradzkim, gdzie
w pobliżu - po drugiej stronie granicy - ropę
naftową eksploatują dwie rosyjskie firmy.
Z powodu obawy przed zbliżeniem tych
dwóch inwestycji miało dojść do zatrzy-
mań ABW na wniosek Prokuratury Ape-
lacyjnej w Warszawie pod pretekstem
przekazywania łapówek.

Sprawę zatrzymań skomentował brytyj-
ski „The Economist”, pisząc, że zarówno
ceny koncesji, jak i kwoty łapówek są w
Polsce „trywialne”. Tygodnik zauważył, że
zatrzymanie siedmiu osób może być jedy-
nie początkiem odkrywania prawdy o wy-
dawaniu koncesji w naszym kraju. Według
„The Economist”, koncesje w Polsce są
wydawane za bezcen, a tak na prawdę
posiadają dużą wartość. Polska polityka

łupkowa ma na celu uniezależ-
nienie się od Rosji i stanie się
„nową Norwegią”, jednak - jak
stwierdza brytyjski tygodnik -
nasz kraj równie dobrze moż-
na porównać do bogatego w
gaz Turkmenistanu czy Uzbe-
kistanu.
   W Polsce udzielane są obec-
nie koncesje na poszukiwanie
łupków, a nie na wydobycie
gazu ze złóż. Koncesje wyda-
wane są przez Ministerstwo
Środowiska oraz Głównego
Geologa Kraju, przy czym Mi-
nisterstwo Środowiska jest
głównym dysponentem złóż i na
podstawie danych przedstawio-
nych mu przez Państwowy In-

stytut Geologiczny podejmuje ostatecznie
decyduje o wydaniu bądź niewydaniu kon-
cesji. Od końca 2007 roku Ministerstwo Śro-
dowiska wydało ponad 100 koncesji na po-
szukiwanie gazu niekonwencjonalnego w
Polsce. Otrzymały je m.in.: Exxon Mobil,
Chevron, Marathon, ConocoPhillips, Tali-
sman Energy,  PGNiG,  Lotos i  Orlen
Upstream. Łupki to interes przyszłości. Co
prawda Państwowy Instytut Geologiczny
oficjalnie nie przedstawił szacunków doty-
czących potencjalnych wydobywalnych za-
sobów gazu łupkowego w Polsce, ale zro-
biły to amerykańskie firmy i instytucje. W
tym roku amerykańska Agencja ds. Ener-
gii (EIA) podała, że Polska ma 5,3 bln m
sześć. możliwego do eksploatacji gazu
łupkowego. Przy obecnym zużyciu, gazu
wystarczyłoby więc na ok. 300 lat. W 2009
r. firma Advanced Resources International
oszacowała zasoby Polski na 3 bln metrów
sześc., a Wood Mackenzie na 1,4 bln m

Łupki w kopercie
Ludzie z firm związanych z Ryszardem Krauze oraz urzęd-
nicy Ministerstwa Środowiska zostali zatrzymani przez
ABW jako podejrzani w sprawie przyjmowania korzyści

majątkowych za przyznawanie koncesji na poszukiwanie gazu łupkowego.

sześc.                     Robert Wit Wyrostkiewicz
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Wiadomo, że one są i że mogą zawierać materię
organiczną, która wygenerowała z siebie metan.
Różne firmy, takie jak PGNiG, mówiły, że w wie-
lu miejscach niczego nie znalazły i zakończyły
poszukiwania w latach 80. Dowodziłem, prowa-
dząc badania nad uwalnianiem się metanu z osa-
dów, że tego metanu musiało tam sporo zostać.
Kiedy zostałem Głównym Geologiem Kraju, za-
cząłem szukać i trafiłem na amerykańskie firmy;
dzięki nim można było profesjonalnie rozpocząć
poszukiwania. O to głównie chodziło, czyli o roz-
poczęcie poszukiwań, a nie przekazanie złóż w
całości Amerykanom. Zresztą oni sami więcej
nie zrobiliby, bo nie dostaliby więcej koncesji na

tych samych warunkach. Tak wyglądała moja stra-
tegia, dla której powołałem specjalne organy, jak
Honorowy Komitet Geologów Kraju, Komisja
Geoekologii i Metod Analitycznych, miała po-
wstać Polska Służba Geologiczna, przygotowy-
wane było nowe prawo geologiczne i górnicze.
Tego wszystkiego dzisiaj nie ma. Odwrócono kie-
runek działania i zamiast przygotować państwo
organizacyjnie i prawnie, a potem wydawać resz-
tę koncesji to zrobiono dokładnie odwrotnie.

Jak Pan podsumowałby działania rządu w spra-
wie polityki związanej ze złożami gazu łupkowego?
  Polska straciła około 100 miliardów złotych
na poszukiwaniu złóż gazu łupkowego. Wystar-
czy policzyć, jak bardzo wzrosła wartość firmy
PGNiG dzięki 15 koncesjom na poszukiwanie
gazu łupkowego. Jej wartość skoczyła o 5,5 mi-
liarda tylko ze względu na te koncesje, pomimo
że w kilku miejscach badania wykazały, że nie
ma tam złóż. Jeśli w Stanach Zjednoczonych ja-
pońska firma za akr pola koncesji, czyli 0,4 hek-
tara, zapłaciła 25 tysięcy dolarów, to jeśli dobrze
policzymy - już tylko na opłacie koncesyjnej po-
winniśmy otrzymać minimum 500 milionów zło-
tych, a na razie w Polsce mamy cenę 200 złotych
za kilometr kwadratowy. Państwo bierze ułamek

promila tego, co powinno wziąć.
To konsekwencje różnych zaniedbań, jaka więc

rysuje się przed nami przyszłość?
  Klub parlamentarny Solidarna Polska, które-
go jestem członkiem, złożył projekt ustawy po-
wołującej Polską Służbę Geologiczną. Taki or-
gan może wycenić złoże, ocenić jego wartość,
wyliczy, ile zainwestowano w poszukiwania na
konkretnym polu koncesyjnym i na tej podstawie
stwierdzi, że np. państwo powinno mieć 62 pro-
cent udziału. Wówczas firma, która wykonała
badania i poniosła koszty, mogłaby obliczyć, czy
będzie się jej opłacała eksploatacja i podpisać
stosowne umowy. Takie rozwiązanie zabezpie-

czyłoby interes państwa. Jeśli dana
firma stwierdziłaby, że zapropono-
wane warunki są dla niej niedogod-
ne, rozpisywany byłby przetarg, a
firma, która by go wygrała, musia-
łaby zwrócić wszystkie koszty po-
szukiwań podmiotowi, który na tym
polu koncesyjnym wykonywał do-
tąd prace. Wówczas skarb państwa
na każdym etapie miałby kontrolę
nad tym, co jest eksploatowane i ja-
kie są wyniki poszukiwań, bo byłby
udziałowcem spółki.

Można więc zapytać, dlaczego na-
sze państwo nie chce zarobić na
łupkach?

  Nasze państwo po prostu zarządzane jest przez
nieodpowiednich ludzi. Państwo mogło zarobić.
Oczywiście pierwsze koncesje musiały być pre-
ferencyjne, bo wówczas nikt nie wierzył w łupki,
a firmy ponosiły duże ryzyko. Tak uważałem,
będąc Głównym Geologiem Kraju. Następne fir-
my miały dostać koncesje na nowych warunkach,
które przygotowywałem, proponując zmiany w
prawie geologicznym i górniczym. Jednak pań-
stwo wolało później pójść w wydawanie dużej
ilości koncesji, tracąc kontrolę nad tym proce-
sem. Otóż przy koncesji na pojedyncze pole kon-
cesyjne nikomu nie opłacałoby się zacząć tam
prac i musiałby przystąpić do negocjacji kolej-
nych koncesji już na intratniejszych dla państwa
warunkach. Obecnie, po rozdawnictwie ze stro-
ny państwa, możemy tylko liczyć straty. Do tego
tak na prawdę nie wiadomo, kto i za ile handluje
tymi koncesjami i czy nie ma w tej materii wro-
gich przejęć, a zapewne są, tylko o tym jeszcze
nie wiemy. Przed tymi problemami przestrzega-
łem premiera półtora roku temu, pisząc do niego
listy, ale - jak widać - to nie pomogło.

Artykuł i wywiad ukazały się w najnowszym
numerze „Naszej Polski” Nr 4(847) z 24 stycz-
nia 2012 r.

ABW zatrzymała siedem
osób podejrzanych o łapownictwo przy udzielaniu
koncesji na poszukiwanie gazu łupkowego. Są
wśród nich urzędnicy z Ministerstwa Środowiska
i przedsiębiorcy z firm związanych z Ryszardem
Krauzem. Zaskoczyła Pana ta informacja?
  Mariusz Orion Jędrysek:  - Zasko-
czyła co do osób, ale wcześniej czy później mu-
siało to nastąpić dlatego, że po prostu cały system
jest zły i nie może dobrze funkcjonować. Próbo-
wałem ten system zmienić, kiedy wydawane były
pierwsze koncesje. Wtedy aktywnie szukałem in-
westorów i zacząłem w 2006 r. organizować or-
gan państwa pod nazwą Polska Służba Geolo-
giczna, która miała zarządzać procesem konce-
syjnym, chociaż koncesje dalej wydawane były-
by w Ministerstwie Środowiska. Byłaby to struk-
tura krzyżowa, kontrolująca się nawzajem. Ist-
niałby wówczas organ koncesyjny i merytorycz-
ny, który miał uczestniczyć w całym przedsię-
wzięciu poprzez dawanie złoża aportem, a oce-
na wielkości udziałów zależałaby od tego, jak
bogate jest złoże i jaki jest koszt eksploatacji.
Wówczas mogło się okazać, że mamy
złoże trudne do eksploatacji, mało war-
te i skarb państwa mógłby mieć w tym
złożu np. 22 procent, a przy złożu re-
welacyjnym - powiedzmy 90 procent.
Taka ocena mogłaby nastąpić tylko po
gruntownych badaniach, w których
uczestniczyła by służba geologiczna,
której nie można by tak łatwo oszu-
kać. Obecnie skarb państwa tak na-
prawdę nie wie, co i w jakiej ilości znaj-
dują firmy poszukiwawcze, ponieważ
badania wykonywane są za granicą.
W Polsce wykonuje się jedynie pod-
stawowe badania, ale próbki i tak są
zakodowane. Więc podstawowy pro-
blem z łupkami polega na złym systemie, w któ-
rym jest mnóstwo miejsc sprzyjających korupcji,
a zatrzymanie tych siedmiu osób przez ABW
może okazać się jedynie wierzchołkiem góry lo-
dowej.

Ministerstwo Środowiska wydało już ponad 100
koncesji na poszukiwania gazu łupkowego. Mówił
Pan, jak wyglądałaby struktura koncesyjna, którą
próbował Pan wdrożyć od 2006 r. Jak więc wygląda
ten mechanizm obecnie i czy proces udzielania kon-
cesji objęty jest jakimś instrumentem kontrolnym?
  Do końca tego roku wydawanie koncesji funk-
cjonowało zgodnie z zasadą „kto pierwszy ten
lepszy”. Pojawiała się firma i koncesja była udzie-
lana przez ministerstwo w sposób arbitralny. Obec-
nie mają być rozpisywane przetargi na pole kon-
cesyjne, tyle że teraz nie bardzo wiadomo, co
miałoby być przedmiotem przetargu, bowiem
praktycznie to, co było do wydania, zostało już
wydane.

Czy ta pula już się skończyła?
  Teoretycznie można jeszcze znaleźć złoża.
Te skały są bardzo popularnymi skałami. Polska
jest bardzo bogata w osady, a w nich zawsze coś
się znajduje. W wielu miejscach mogą znajdo-
wać się tam czarne łupki, które były nawiercone.

Na łupkach straciliśmy
100 miliardów

Z prof. Mariuszem Orionem Jędryskiem, posłem Solidarnej Polski, byłym
Głównym Geologiem Kraju, rozmawia Robert Wit Wyrostkiewicz
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Po cichu od grudnia wiedzieliśmy, co nas
czeka - opowiada jeden z zatrudnio-

nych w Zakładach Chemicznych Zachem
w Bydgoszczy. - Jednak łudziliśmy się, że
może nie będzie tak źle. Do teraz, gdyza-
rząd ogłosił, że wielu pożegna się z pracą.
Nie ma złudzeń
- Otrzymaliśmy zawiadomienie o zwolnie-
niach grupowych wZachemie, obejmą one
50-150 osób do końca tego roku - infor-
muje Tomasz Zawiszewski, dyrektor Po-
wiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy.
-Niestety,większość załogi to ludzie, któ-
rzy mają około 50 lat, przecież Zachem to
jeden z najstarszych bydgoskich zakładów
- komentuje Andrzej Werner, szef zakła-
dowej Solidarności. -Zrobimy wszystko, by
redukcja zatrudnienia była jak najmniejsza.

Chcemy wynegocjować taki ProgramDo-
browolnych Odejść, który pozwoli choć
najstarszym przetrwać czas do emerytu-
ry.
Emocje udzieliły się także Waldemarowi
Tomczukowi, szefowi związku zawodowe-
go Zmiana. - Fiaskiem zakończyły się na-
sze grudniowe rozmowy z zarządem, bo
zwyczajnie nie zgodziliśmy się, by część
osób straciła pracę, a reszta 15 proc. swo-
jej pensji. Wszelkiemu złu w naszym za-
kładzie winni są bezpośredni pracodaw-

Zachem tonie w długach
150 osób może iść na bruk
Do bydgoskiego „pośredniaka” właśnie trafiło zawiadomie-
nie o planach zwolnień grupowych w Zachemie. Ludzie są

wszoku: - Mamy po 50 lat. To za mało na emeryturę i za dużo, by znaleźć nową
robotę. Władze firmy przekonują: - Innego wyjścia nie ma.

ki zwolnień może złagodzić porozumienie
ze związkami zawodowymi i pójście z ich
strony na ustępstwa w układzie zbiorowym
pracy.

Prezes twierdzi, że w 2011 roku udało-
mu się uratować 500 miejsc pracy w spół-
kach, dla których znaleziono nowych wła-
ścicieli, np.w Zakładzie tworzyw sztucz-
nych, pracowało w nim i (po sprzedaży)
pracuje 41 osób.

Zachem to nie jedyna kujawsko-pomor-
ska firma, która w styczniu ogłosiła, że
zwalnia grupowo pracowników. Zrobiły to
również: Huta Szkła Irena w Inowrocła-
wiu (200 osób), Bydgoskie Fabryki Mebli
(180) czy Inspektorat Sił Zbrojnych w
Bydgoszczy (87).

Bezrobocie w regionie rośnie, wynosi
16,4 proc., bez pracy jest już prawie 140
tys. mieszkańców.

Według nieoficjalnych informacji bydgo-
ska spółka (wchodzi w skład Grupy Ciech)
cierpi na przerost zatrudnienia. To efekt
gwarancji, jakie otrzymała załoga przy oka-
zji zakupu firmy przez Ciech. Gdy w in-
nych zakładach grupy zatrudnienie się
zmniejszało, zakładu z Bydgoszczy ten pro-
ces praktycznie nie dotyczył. Teraz cięcia

w zatrudnieniu wydają
się być przesądzone.
Rozmowy dotyczące
planowanych działań z
pr zeds taw ic ie lami
związków zawodo-
wych miały już miejsce
już w ubiegłym roku.
Jednak jak dotąd nie
udało się wypracować
konsensusu z wszystki-
mi organizacjami
związkowymi.
Zarząd Zachemu już
wcześniej realizował
działania mające przy-
nieść oszczędności.
Wydzielił i sprzedał do
Ciech wytwórnię pia-
nek PUR, zbył poza
Grupę Ciech wydział
produkcji tworzyw
sztucznych i 75 proc.
udziałów spółki UCR.
Ponadto w ramach pla-

nu restrukturyzacji spółki zmniejszono za-
trudnienie w ramach Programu Dobrowol-
nych Odejść, sprzedano Ciech należące
do Zachem udziały w spółce Transclean,
skonsolidowano zakładowe laboratoria
oraz wydzielono obsługę informatyczną,
którą przekazano do wyspecjalizowanej
spółki Chemia.com z Grupy Ciech. Na bie-
żąco trwa proces zbycia zbędnych nieru-
chomości i gruntów. Jak dotąd realizacja
planu restrukturyzacji przyniosła Zachem
74,5 mln zł.

ca, czyli Zachem oraz Ciech. Podczas pry-
watyzacji obiecał nas rozwijać, dziś widać,
jakie są tego efekty.
Boli, ale nie ma wyjścia

Ludzie są wszoku. - Mamy po 50 lat. To
za mało na emeryturę i za dużo, by zna-
leźć nową robotę - żalą się pracownicy
jednej z największych bydgoskich firm.
Ciech kupił Zachem w 2006 roku. Wtedy
udało się wynegocjować Pakiet Gwaran-
cji Socjalnych - obowiązywał do czerwca
2010. Zredukowano etaty o ok. 100 (dziś
firma zatrudnia 764 pracowników), ale
towarzyszył temu atrakcyjny Program
Dobrowolnych Odejść ze sporymi odpra-
wami. Niektórzy przeszli od razu na eme-
ryturę, część znalazła zatrudnienie w in-
nych spółkach firmy. Zmiany nie były aż

tak bolesne dla załogi i obyło się bez zwol-
nień grupowych.
Jednak od tego czasu wiele się zmieniło.
Zachem walczy z kryzysem i mimo cięcia
kosztów ciągle zmaga się z wielomiliono-
wym zadłużeniem. - Restrukturyzacja jest
konieczna, inaczej nasza firma nie prze-
trwa - podkreśla Konrad Mikołajski, pre-
zes Zachemu. - Chcemy doczekać korzy-
ści z nowych inwestycji, jednak na to moż-
na liczyć za trzy, pięć lat. Efektów ekono-
micznych zaś potrzebujemy od zaraz. Skut- 
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Głównym produktem Zachemu jest
toluenodiizocyjanian (TDI). Znajduje za-
stosowanie przede wszystkim w wytwór-
niach pianek poliuretanowych. TDI jest
oferowane na rynku światowym  przez
Ciech. Kolejnym ważnym produktem Za-
chemu jest epichlorohydryna (EPI). Po-
dobnie, jak w przypadku TDI, spółka jest
wyłącznym producentem tego surowca w
Polsce. Służy on głównie do produkcji
żywic epoksydowych i jest oferowany
również na eksport.

Jak czytamy w oświadczeniu firmy, bę-
dzie ona zabiegać o zmniejszenie rozmia-
ru i złagodzenie skutków ewentualnego
zwolnienia grupowego, w
tym poprzez możliwości
przekwalifikowania lub prze-
szkolenia zawodowego, a
także uzyskania innego za-
trudnienia przez zwolnionych
pracowników. Zarząd zwró-
cił się do Powiatowego
Urzędu Pracy z prośbą o na-
wiązanie współpracy w tym
zakresie.
Sytuac ja  w Zachemie
opóźni prywatyzację Cie-
chu?

Nie powiodła się próba wy-
boru doradcy przy sprzedaży
akcji Ciechu, należących do
resortu skarbu państwa. Jak
informuje „Parkiet”, MSP
unieważniło przetarg na do-
radcę z powodu pogarszają-
cej się sytuacji jednej ze spół-
ek zależnych Ciechu. Mini-
sterstwo Skarbu Państwa
ogłosiło pod koniec roku 2011
r. przetarg na świadczenie
usług prawnych w procesie
zbycia pozostających w po-
siadaniu Skarbu Państwa akcji Ciechu.
Czytaj więcej: Przetarg na doradcę praw-
nego w procesie sprzedaży akcji Ciechu

Jak poinformował resort skarbu w cy-
towanym przez dziennik uzasadnieniu de-
cyzji o odwołaniu przetargu na doradcę,
nadrzędnym celem jest przeprowadzenie
sprzedaży akcji Ciechu po najkorzystniej-
szej cenie. Resort argumentuje, że w przy-
padku obecnej, zmiennej i trudno przewi-
dywalnej sytuacji ekonomiczno-gospodar-
czej nie można przewidzieć, który ze spo-
sobów zbywania akcji przyniesie najwięk-
sze wpływy Skarbowi Państwa.

Doradca miał pomóc w szczególności w
zakresie opracowania struktury sprzeda-
ży, procedury zbycia akcji, a także wery-
fikację ofert.

Według cytowanych przez „Parkiet”
analityków głównym powodem wstrzyma-
nia procesu prywatyzacji jest zła sytuacja
w Zachemie, jednej ze spółek zależnych.

k iedy wynosiło
przeszło 13 proc.
Nie należy paniko-
wać, bo miewali-
śmy gorsze czasy.
Poza tym będą po-
wstawały nowe miejsca pracy, między in-
nymi W parku przemysłowym - zapowia-
da Zawiszewski.
W całej Polsce szykują się
grupowe zwolnienia

Przedsiębiorstwa planują masowe re
dukcje załogi, często na zapas, gdy ich

sytuacja wcale nie jest zła. Od początku
roku do końca września firmy zapowie-

działy pozbycie się w ramach zwolnień gru-
powych aż 52,4 tys. osób - stwierdza
"Rzeczpospolita".

Cięcia szykują się praktycznie we
wszystkich branżach. W 11 wojewódz-
twach plany redukcji są wyższe niż w ana-
logicznym okresie ubiegłego roku. W nie-
których znacząco - na Śląsku zwolnienia
wzrosły z 5,6 tys. do prawie 9,5 tys. osób,
w woj. lubuskim ponad dwukrotnie, w łódz-
kim - blisko dwukrotnie.

Firmy szykują cięcia etatów, bo ubywa
im pracy, ale to też efekt wcześniej rozpo-
czętych działań restrukturyzacyjnych.

Według ekspertów, część przedsiębior-
ców chce zwalniać, choć ich sytuacja
wcale nie jest zła. "Często plany zwolnień
mają charakter wyprzedzający, bo firmy
zakładają spowolnienie wzrostu gospodar-
ki. Chcą się po prostu przygotować na gor-
szy przyszły rok" - wyjaśnia Janusz Jan-
kowiak z Polsk iej Rady Biznesu .

 Zarząd bydgoskiej spółki chemicznej Za-
chem uruchomił procedurę, której efektem
mogą być zwolnienia grupowe wśród pra-
cowników. Do końca roku mogą one ob-
jąć 150 spośród 764 osób zatrudnionych
w spółce.

Na trudną sytuację w spółce, zdaniem
„Parkietu”, przede wszystkim wpływ ma
zła koniunktura na rynku TDI, wykorzy-
stywanego w piankach poliuretanowych,
który jest głównym produktem Zachemu.
Zdaniem cytowanych przez dziennik eks-
pertów w efekcie MSP nie przystąpi do
prywatyzacji Ciechu wcześniej niż po
roku-dwóch latach.

Andrzej Werner, szef zakładowej Solidar-
ności:
- Mamy świadomość, że działania firmy
są spowodowane przede wszystkim re-
strukturyzacją. Jednak nam najbardziej
zależy na konkretnych ludziach, którzy
stoją w obliczu utraty pracy. Dlatego bę-
dziemy negocjować taki program dowol-
nych odejść, który pozwoliłby najstarszym
przetrwać do emerytury. W tej sprawie
trwają dyskusje - mówi.

Zarząd Zachemu chce stworzyć możli-
wości przekwalifikowania lub przeszkole-
nia zawodowego części pracowników. -
Poszukamy też innego zatrudnienia dla
zwolnionych - dodaje Kuzimski.

Według danych na koniec grudnia w Byd-
goszczy jest przeszło 12 tys. bezrobotnych,
czyli 7,9 proc. W samym styczniu pod
opiekę PUP trafiło 1700 osób. - To niepo-
kojące, bo pamiętam, jak bezrobocie było
na poziomie ok. 4,5 proc. Ale były też lata,
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Artykuł 30 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej
mówi wprost: ,,Przyrodzona i niezbywalna

godność człowieka stanowi źródło wolności i praw
człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a
jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem
władz publicznych”. Natomiast artykuł 32 przy-
pomina ,,Wszyscy są wobec prawa równi. Wszy-
scy mają prawo do równego traktowania przez
władze publiczne”. A jak to wygląda naprawdę
mogliśmy się przekonać w farsie w wykonaniu
przewodniczącej Sejmowej Komisji Kultury i
Środków Masowego Przekazu Iwony Śledziń-
skiej- Katarasińskiej podczas posiedzenia tej
Komisji.

Sprawa dotyczyła odmowy przyznania Funda-
cji Lux Veritatis koncesji na naziemne nadawa-
nie cyfrowe. Najpierw była prawie godzinna prze-
pychanka proceduralna, a później próba uniemoż-
liwienia zabrania głosu przedstawicielom tejże
fundacji. A potem było już tylko gorzej. Uniki Jana
Dworaka na zadawane pytania, któremu w su-
kurs przychodziła, wymieniona już szefowa Ko-
misji Kultury, bynajmniej kulturą nie grzesząca
powodowały chaos i zamęt. Jej arogancja ,pycha
i wręcz bezczelność zakrawały na kpinę z komi-
sji , której przewodniczyła. Brakiem elementar-
nej kultury wykazała się później, kiedy na salę
wszedł ojciec Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia
Maryja. - Widzę o. Rydzyka, ale nie jest gościem,
nie był zaproszony – wypaliła Śledzińska–Katara-
sińska. Tego było już za wiele. Główna strona po-
stępowania nie miałaby uczestniczyć w sprawie
jej dotyczącej? To kpina z Konstytucji i jawne łama-
nie praw człowieka. Stanowcze protesty parlamen-
tarzystów spowodowały, że w końcu posłanka Plat-
formy pozwoliła na zebranie głosu poszkodowanej
stronie, której nie udzielono koncesji na naziemne
nadawanie cyfrowe. Uciekając się do najbardziej
niewybrednych chwytów. Szukając dziury w ca-
łym, a w końcu korzystając z siły swojej władzy
doprowadziła do przerwania obrad.

Taka jest nasza demokracji pełna sloganów i
zdechłych słów, w której ważniejsza jest instytu-
cja niż człowiek. Dyrektor Radia Maryja ojciec
Tadeusz Rydzyk wskazał, że organ konstytucyj-
ny jakim jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewi-
zji, jest utrzymywany z pieniędzy podatników,
głównie katolickich. Natomiast Lidia Kochano-
wicz, dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis
przedstawiła posłom okoliczności nie przyznania
koncesji Telewizji Trwam w lipcu 2011 r. Przy-
wołała analizy ekonomiczne, dowodząc niezbi-
cie , że KRRiT nie traktowała wszystkich pod-
miotów startujących w konkursie równo. Powie-
działa również w swoim wystąpieniu: ,,Mamy
majątek, sprzęt i program. Nam wystarczy tylko
przełączyć się na multipleks, a firmy które otrzy-
mały koncesję jeszcze nigdy nie nadały progra-
mu. Jest firma, która ma 23 tysiące majątku trwa-
łego, 23 tysiące aktywów przy ujemnych kapita-
łach i koncesję dostała. Inne dwie firmy, które
otrzymały koncesję mają 2,5 mln i 2,8 mln. ujem-
ne kapitały co oznacza, że nie są w stanie regulo-
wać swoich zobowiązań, gdzie tu jest sprawiedli-
wość”. Nie przyznając koncesji Telewizji

Nie ufamy politykom. To normalne. Ważne jest
tylko w jakim stopniu. Im mniej, tym gorzej

dla nich i dla nas. Jeśli bowiem tylko kilka procent
wyborców - najmniej wykształconych mieszkań-
ców wsi i małych miasteczek - wierzy w spełnie-
nie obietnic wyborczych polityków, na których
oddają głosy, to po co do urn idą ci, którzy na cuda
nie liczą?

Odpowiedź wydaje się być prosta - głosują
,,przeciw”, czyli na mniejsze zło. George Gor-
ton, amerykański spindoctor, współtwórca suk-
cesów wyborczych m.in. Borysa Jelcyna i Arnol-
da Schwarzeneggera, twierdzi, że wyborcy są
bystrzejsi, niż się na ogół sądzi. Nie zawsze wy-
bierają najlepszego kandydata, ale rzadko opo-
wiadają się za kandydatem naprawdę kiepskim.
Uważa, iż tak naprawdę wyborców nie interesują
zawiłe problemy polityczne, sukces polega na
wskazaniu w osobie kandydata tego, co może
wzbudzić pozytywne emocje elektoratu oraz od-
powiednim popularyzowaniu go od tej strony.

W tym spostrzeżeniu zawiera się istota spin-
doctoringu - jest nią ,,oszczędne gospodarowanie
prawdą” i snucie sympatycznych opowieści o
kandydacie. Spin dopiero w drugiej kolejności ma
za zadanie wzbudzanie niechęci do kontrkandy-
datów. Jak słusznie zauważył Lee Atwater: ,,Ne-
gatywna komunikacja polityczna nie powiedzie
się, gdy używana jest przez kandydatów, którzy
jeszcze nie ustalili własnych pozytywnych wize-
runków”.

Tymczasem większość naszych polityków,
odkładając dbałość o własną reputację na póź-
niej, uwierzyła w skuteczność kłamstw mających
na celu poniżanie przeciwników. Nic więc dziw-
nego, że aż 85 procent Polaków dostrzega, iż ma-
nipulacja stała się głównym instrumentem walki
o władzę.

Ten wynik sondażu przeprowadzonego przez
tygodnik ,,Wprost” powinien nas - wyborców cie-
szyć. Dowodzi rosnącej świadomości obywatel-
skiej, ostrzegając polityków, że nawet ,,ciemny

lud” nie wszystko kupi... A także nieudolności ro-
dzimych spindoctorów, którzy powinni wiedzieć,
że naprawdę skuteczną manipulację niezwykle
trudno dostrzec.

Mniej cieszy fakt, iż sami politycy wciąż nie
rozróżniają pojęć spinningu, propagandy a zwłasz-
cza public relations, myląc je, lub dodając przy-
miotniki ,,brudny”, ,,czarny” itp. Niewielu z nich

rozumie, iż wła-
śnie public rela-
tions, nie można
traktować akcyj-
nie, bo o dobrą re-
putację należy
dbać konsekwent-
nie. Nie licząc wy-
łącznie na błędy
przeciwników, lub
oskarżając ich o
najgorsze. A także
ujawniając taki
właśnie sposób
myślenia.

Na przykład Donald Tusk uznaje, że nie po-
trzebuje spindoctorów, bo jego oponenci sami
ciężko pracują na swój bardzo zły wizerunek.
Według niego, paradoksalnie, najlepszymi spin-
doctorami PO są panowie Kamiński, Hoffman,
Bielan i Kurski (Super Express). W pewnym sen-
sie ma rację, ale co będzie, gdy zmienią styl
dyskursu?

Z kolei Jarosław Kaczyński nie powinien uży-
wać porównań dających asumpt do dalszych do-
kuczliwych uwag, np. ze strony nieprzychylnych
mu piarowców przeciwnika. Skarżąc się na ataki
stwierdził, że musiałby chyba popełnić samobój-
stwo, żeby wrogowie odczepili się od niego
(pis.org.pl 7-03-2008). Wykazał się nieznajomo-
ścią anegdoty o zadufanym dyrektorze, żądają-
cym od speca od PR, ,,żeby jak najmniejszym
kosztem było o nim głośno a w firmie poprawiła
się atmosfera”. Ten zaproponował kupno tanie-
go, mocnego sznurka...

Szkoda, że pogubieni w walce o władzę polity-
cy, zamiast manipulować, nie korzystają z naj-
lepszej zasady kreowania własnego, pozytywne-
go wizerunku - wskazówki Antoniego Słonimskie-
go, aby ,,na wszelki wypadek, zachowywać się
przyzwoicie”. Dobrze by było, gdyby pamiętali
także o jednej z rad, jakiej udzielają amerykań-
scy spindoctorzy: ,,Bądź szczery, ale uważaj, żeby
mózg ci nie wypadł”.              Gałązka - money.pl

Autor jest dziennikarzem i publicystą, eks-
pertem w zakresie etyki i prawa reklamy,
mediów i PR. Był doradcą ds. wizerunku w
sztabach wyborczych różnych ugrupowań
politycznych w latach 2000, 2001, 2002 i 2005.

Po czym poznać,
że polityk kłamie?

Złośliwi twierdzą, iż kłamiącego polityka rozpoznaje się po tym, że rusza ustami.
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Trwam posługiwano się argumentem ja-
koby Fundacja Lux Veritatis nie miała odpowied-
nich możliwości finansowych. I tak dla porówna-
nia z Fundacją Lux Veritatis dane ekon. - finans.
firm które otrzymały koncesję:

Te dane mówią same za siebie. Żaden nawet
mierny ekonomista nie posłużyłby się takimi ar-
gumentami. Ale tu chodziło o co innego. Jak mówi
prof. dor hab. Piotr Jaroszyński „Toczy się bitwa
o skalę oddziaływania i wpływu na ogromną rze-
szę odbiorców.” Taka jest prawda. A ponadto to
są ogromne pieniądze z reklam. - Stworzył się
spisek przeciwko Radiu Maryja i TV Trwam,
żeby je wyeliminować, bo przedstawiają takie
wartości jak: prawda, honor, służba i prawdomów-
ność. Tego boją się siły mające duży wpływ na
media i politykę bo obnażają ich słabość i kłam-
stwo, którym się posługują niemal regularnie. To
są kumple, którzy się znają, prywatni właściciele
medialni, biznesmeni i politycy z jedynej słusznej
opcji, którzy zawładnęli sztandarami ,,Solidarno-
ści” i usiłują udawać demokratów – dodaje.

Dla przypomnienia demokracja to wola więk-
szości, a nie mniejszości. Przeciwnicy katolic-
kich mediów, owe szemrane towarzystwo krzy-
czy ,,Imperium Ojca Rydzyka”, ale gdy chodzi o
przyznanie koncesji drą się wniebogłosy ,,Oni nie
mają pieniędzy!”. Z jednej strony twierdzą że TV
Trwam nie pełni misji społecznej, z drugiej stro-
ny, że jest finansowana ze składek społecznych.
Wyjątkowa hipokryzja.

Na multipleksie otrzymały dostęp stacje mu-
zyczne, głównie oglądane przez małolatów i to
nie wszystkich, a największy katolicki nadawca
społeczny jakim jest Telewizja Trwam nie. Jest
to celowe działanie, aby wyeliminować społecz-

ność katolicką z możliwości oglądania progra-
mów mówiących prawdę i rzetelnie przedstawia-
jących rzeczywistość. Bo popularność TV Trwam
rośnie z dnia na dzień. Ludzie mają dość kłamstw
i bzdur w wykonaniu celebrytów przytakujących
rządzącej ekipie. Chcą prawdy i rzetelnej infor-
macji, normalnego a nie propagandowego prze-
kazu. Polacy są szczególnie wyczuleni na wol-
ność. I to nie tylko w wymiarze narodowym, ale
również tą osobistą tzn. wolność ,,bycia sobą”.

Konkludując należy zapytać. Gdzie jest w Pol-
sce prawo? Gdzie elementarna sprawiedliwość?
Na to pytanie odpowiedziała w jednym z wywia-
dów była Rzecznik Praw Obywatelskich i Sędzia
Trybunału Konstytucyjnego prof. Ewa Łętowska.
Jej zdaniem procedury ustawodawcze traktuje się
w Polsce niepoważnie. Polską rządzą partacze.
Dla mnie jest rzeczą przerażającą, że poseł może
głosować nad czymś na czym się nie zna. ,,Kole-
ga mi powiedział, że to jest dobre”. Każde prawo
narusza czyjeś interesy, dlatego przy jego two-
rzeniu potrzebny jest społeczny konsensus i rze-
telność. Trzeba robić prawo w sposób rzetelny i
fachowy, a nie oszukiwać społeczeństwo fałszy-
wymi argumentami.

Ostatnio głośno jest o układzie ACTA - porozu-
mieniu przeciwko obrotowi podróbkami. Znów
bez konsultacji strony społecznej. Porozumienie

to z pozoru słuszne, może jednak prowadzić do
blokowania różnych wolnych treści i cenzury na
niespotykaną skalę. Internet to olbrzymi skarbiec
niezależnej myśli i przekonań. Kontrola internau-
tów to założenie kagańca na swobodną wymianę
informacji. Stąd te gwałtowne protesty społecz-
ne. Rzecznik Stowarzyszenia Wikimedia Paweł
Zimowicz mówi wprost, że największe zastrze-
żenia budzi tryb prowadzenia negocjacji porozu-
mienia. Ustalenia trwały od 2007 r. i były tajne.
Nie było żadnych konsultacji społecznych. To
świadczy jak politycy nas szanują - spuentował.

Prawie regułą są wystąpienia oficjeli, którzy
zapewniają nas, że żyjemy w wolnym i demo-
kratycznym kraju, wolny kraj, niezawisłe sądy,
niezależna prokuratura. Jak pisał znany publicy-
sta Ryszard Makowski dla kogoś, kto ma spraw-
nych z pięć szarych komórek, jasne jest, że coś tu
u nas zwyczajnie nie gra. ,,W ramach tej wolno-
ści, po najtragiczniejszej w naszych dziejach ka-
tastrofie, państwo zajmuje się okłamywaniem wła-
snych obywateli. Cały aparat zaangażowany jest
w stworzenie i podtrzymywanie fikcji. Rzesza
urzędników, dziennikarzy, ,,ekspertów”, autory-
tetów haruje w pocie czoła, by mataczenie nie
wyglądało tak ,,na odczep”, tylko dawało poczu-
cie, że nie siedzą tam idioci. Taki teatrzyk kukieł-
kowy. A kto pociąga za sznurki? Mocarstwo jako-
weś, masoneria czy ci co zawsze? Można snuć
różne mroczne teorie.

W sferze wolności mamy ponoć wolny rynek. I
ten wolny rynek polega na tym że supermarkety
reprezentujące jakiś enigmatyczny kapitał nasz
rodzimy handel sprowadziły do osiedlowego ba-
zarku. Na stacjach benzynowych przed wybora-
mi cena benzyny spadła do ok.5 zł. by zaraz po
nich błyskawicznie piąć się w górę. Dziś to ok.6
zł, a to podobno nie ostatnie słowo rządu eksper-
tów. I to nazywa się wolność - można jeździć
samochodem”. Tak kończy znany publicysta.

A ja tylko dodam od siebie to co się dzieje obec-
nie w naszym kraju budzi uzasadnione obawy o
zagrożenie prawdziwej demokracji i wolności sło-
wa w Polsce. Dlatego też powołam się na słowa
senatora RP Piotra Łukasza Andrzejewskiego:
„Obecna sytuacja uzasadnia powołanie ruchu
społecznego, który domagałby się pozytywnego
traktowania katolickich środków społecznego ko-
munikowania się katolików w Polsce. W sprawie
odmowy udzielenia koncesji na naziemne nada-
wanie cyfrowe Telewizji Trwam powinien gło-
śno i stanowczo zaprotestować nie tylko Episko-
pat Polski, ale również wszystkie katolickie sto-
warzyszenia społeczne, radni katoliccy wszystkich
szczebli, i wszyscy katolicy gdziekolwiek się znaj-
dują. Bo jest to zamach na prawdę i demokrację.
Na wolność słowa w Polsce gwarantowaną przez

Alojzy Gwizdała.

Na styczniowych obradach Komisji Kra-
jowej podjęto decyzję o poparciu starań
Fundacji Lux Veritatis o miejsce na te-
lewizyjnej platformie cyfrowej. To ważna
decyzja, bowiem od wielu lat NSZZ „So-
lidarność” nie wykroczył zbyt daleko
poza obszar „pracowniczy”. Ta decyzja przywraca „Solidarnośći” jej pierwotne i
główne postulaty z roku 1980 - walka o wolność słowa, o niezależne media, o
likwidację cenzury. Kolega Alojzy Gwizdała wyjaśnia, o co chodzi. Trzeba pamię-
tać, że tak Radio Maryja, jak Telewizja Trwam to jedyne wolne media w Polsce,
które transmitują także głos działaczy i członków NSZZ „Solidarność”.

Wolne media w Polsce
rzeczywistość czy fikcja?

Aktywa trwałe (dane w zł.) 2010 r
Fundacja Lux Veritatis 6.606.942,25
Eska TV S.A.     23. 416,67
Lemon Records Sp. z o.o.    246 460,72
Stavka Sp. z o.o.  0,00
Kapitały własne
Fundacja Lux Veritatis 0.538.176,79
Eska TV S.A.           - 3.849.505,43
Lemon Records Sp. z o.o.  - 473.213,49
Stavka Sp.z o.o.     -91.133,34
Zysk netto
Fundacja Lux Veritatis  3.455.659,08
Eska TV S.A.            - 2.270.805,58
Lemon Records Sp. z o.o.      19. 037,26
Stavka Sp. z o.o.       - 3.963,10

najwyższy akt prawny - Konstytucję.
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-KRZYZÓWKA

Bunt po polsku - krótki komiks o nastrojach spo³ecznych
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Poziomo: 2. kapciuszki; 8. wiatr pełny wiejący w
żagle z tyłu pod katem prostym; 10. część konia z
ogonem; 11. chemik szwajcarski, zsyntezował‚ wita-
miny A, B2, E oraz K; 12. poseł ma, policjant da; 14.
Cyganka Kraszewskiego; 16. główne ćwiczenie jogi;
17. gatunek papugi żyjącej w Australii i na Nowej
Gwinei; 18. najwyższy szczyt Krety; 19. obchodzi
imieniny 23 II, 16 III i 3 IX; 22. odkrył tajemnicę se-
zamu; 25. kiedy nie wszyscy chcą; 28. gra w karty z
czterema dżokerami; 30. 4840 jardów kwadratowych;
31. kiedy nazwisko nie znane; 33. buty piłkarza; 34.
marka polskiego aparatu fotograficznego; 35. komórka
nerwowa; 36. biskup krakowski (1270-1341); 38. jed-
na z form leku do smarowania; 39. himalajski pusto-
rożec; 40. pogrubianie spawaniem.
Pionowo: 1. zodiakalny gwiazdozbiór równikowy; 3.
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Trójkąta Po-
łudniowego ; 4. Góra, w Beskidzie Śląskim; 5. z tego
kraju współcześni piraci; 6. tło, podstawa; 7. jednost-
ka mocy; 9. osoba hańbiąca rodzinę; 10. Sobiesław,
automobilista, rajdowiec; 13. obniżanie; 15. utrzymy-
wanie w tajemnicy; 20. szal; 21. przepływa przez
pustynię Atacama; 23. imię żeńskie pochodzenia bi-
blijnego - córki Labana oraz pierwszej żony Jakuba;
24. miasto na wyspie Rote; 26. Kazimierz (1882 -
1941), polski premier; 27. równina z lwami; 28. czer-
wona z hemoglobiną; 29. wschodni napój z soku owo-
cowego z dodatkiem kwiatu pomarańczy i migdałów;
32. kraj podzielony równoleżnikiem; 33. miasto, pół-
wysep, okręg administracyjny i park narodowy na Ala-
sce; 35. komin wulkanu; 37. wyspa amerykańska na
Oceanie Spokojnym, w archipelagu Aleuty.
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Z czego się śmialiśmy w PRL?
I czy dalej nas to śmieszy?
Humor polityczny święci swoje największe triumfy wtedy,
gdy ograniczana jest wolność słowa...

 ————ooOoo————-

 ————ooOoo————-

 ————ooOoo————-

 ————ooOoo————-

 ————ooOoo————-

 ————ooOoo————-
 ————ooOoo————-

 ————ooOoo————-

 ————ooOoo————-

 ————ooOoo————-

 ————ooOoo————-

Szczyt bezczelności towarzysza partyjne-
go: – Manipulować członkiem pod płasz-
czykiem generała.

– Dlaczego nowe związki zawodowe są
niezależne?
– Bo nikomu na nich nie zależy.
– A dlaczego są samorządne?
– Bo sam rząd je stworzył.

Do 1956 roku rządzili stalinowcy, po 1956
roku – gomułkowcy, po 1970 roku – gier-
kowcy, teraz rządzą – recydywiści.

Komitet Centralny PZPR chce zorgani-
zować polowanie na cześć zachodniego
polityka. Aby wypadło ono najlepiej, par-
tia wysyła swego przedstawiciela do
przedwojennego hrabiego po radę.
– Przede wszystkim: kto ma wziąć udział
w tym polowaniu? – pyta hrabia.
– Jaruzelski, Rakowski, Urban...
– Ja nie pytam o sforę, ale o gości...

Idzie chłop ulicą i niesie telewizor.
– Zepsuty? – zagaduje go znajomy.
– Nie niosę do kościoła.
– A to dlaczego?
– Bez przerwy kłamie i kłamie. Czas, żeby
się wyspowiadał.

– Słyszałeś najnowszy dowcip?
– Nie, powiedz.
– Sekretarka Jaruzelskiego przychodzi do
pracy i widzi, że Jaruzelski się powiesił na

lampie...
– I co dalej?
– Dalej też nie wiem, ale przyznasz, że
początek jest bardzo udany!

Wojewoda płocki dzwoni do Jaruzelskie-
go:
– Ratujcie towarzyszu, lód przed Płockiem
ruszył!
– Wszystkich internować! – pada odpo-
wiedź.

Żona generała przychodzi do zony premie-
ra i skarży się:– Wyobraź sobie, że ludzie
mówią, że mój stary ma nieślubne dziec-
ko.
– Coś ty, to fantastycznie!
– Co ty opowiadasz?!
– Twój stary zrobił nareszcie coś, co ma
ręce i nogi.

Do lekarza wenerologa przychodzi mili-
cjant (ZOMO-wiec). Po zdjęciu spodni
okazuje sie, że do genitaliów ma przywią-
zaną wagę.
– Co to jest? – pyta zdumiony lekarz.
– A bo, panie doktorze, kolega też złapał

tą chorobę. Nie przywiązywał do niej wagi
i później musiał się długo leczyć.– Jak je-
stprzyczyna śmierci Breżniewa?
– Zatelefonował do niego Jaruzelski i po-
wiedział: zwalniamy Wałęsę!

– Dlaczego Jaruzelski ma długą drogę do
WC?
– Bo z każdym gównem jeździ do Mo-
skwy!

– Dlaczego Jaruzelski w Polsce chodzi w
mundurze wojskowym, a gdy jedzie do
Moskwy to ubiera zwykły garnitur?
– Bo okazuje się, że w Polsce przebywa
służbowo, a tam jest u siebie w domu.

– Czym się różni polska konstytucja od
amerykańskiej?
– Właściwie niczym, bo one gwarantują
wolność wypowiedzi, tyle że polska nie
gwarantuje wolności po wypowiedzi.

Źródło dowcipów: Dowcip surowo
wzbroniony. Antologia polskiego
dowcipu politycznego, Wydawnic-
two COMER, Toruń 1990

 ————ooOoo————-



nr 2 (261) luty 2012
Czytaj „Tygodnik Solidarność” - niezależny tygodnik każdego polskiego pracownika!

Sąd Najwyższy
stanął po stronie pracowników

"SPCH Solidarność" - ogólnopolski informator związkowy Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"
Redaguje zespół w składzie: Julian Andrzej Konecki (Ceramika), Roman Wawrzyniak (GNiG), Jerzy Wróbel (Chemia).

Wydawca: Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"
26-300 Opoczno, Plac Kościuszki 9/14, tel/fax: (044)7553912, e-mail: spch@poczta.onet.pl

Redakcja i kolportaż: Michał Orlicz 58-505 Jelenia Góra 7, skr. poczt. 426,
tel. 508394879, e-mail: michal.orlicz@gmail.com

Opoczno,
Wielkanoc 2011

Z daleka do ciebie wołam
Wciąż ciebie szukam i czekam
Prawdo ty moja królowo
Udręczonego człowieka

Prawdo skrzywdzona wyśmiana
Kłamstwa spętana powrozem
Znowu ci zgięli kolana
Magicy w telewizorze

Bita na szpaltach gazet
Szczuta w niejednej redakcji
Ty prawdo naszych marzeń
Co uczysz nas demokracji

Bądź panią mojego serca
I uskrzydlonym aniołem
Co nie pozwala bluźniercom
Iść z podniesionym czołem

Knebel ci znowu wetknięto
W atramentowe usta
Gdzie jesteś inteligencjo
W swej bezczynności pusta

Prawdo opluta wzgardzona
Gościsz tu u nas tak rzadko
W otwarte cię przyjmę ramiona
Prawdo bądź naszą MATKĄ

Gdzie jesteś,
Prawdo?

Alojzy Gwizdała

Zgodnie z wydanym w tym tygodniu
orzeczeniem (Sygn. akt III PZP 7/11)

odmowa udostępnienia przez związek za-
wodowy listy jego członków czy też pra-
cowników, którzy wystąpili do związku o
podjęcie obrony jego praw, nie zwalnia pra-
codawcy z obowiązku konsultacji zamia-
ru wypowiedzenia im pracy. SN stanął na
stanowisku, że pracodawca planujący
zwolnienia musi najpierw przedstawić
związkowcom listę pracowników do zwol-
nienia.

Z orzeczenia cieszą się eksperci NSZZ
„Solidarność”. – Zdarzało się, że udostęp-
nianie przez związek listy pracowników,
którzy przystąpili do organizacji kończyło
się szykanami. Poza tym związek ma pra-
wo bronić pracowników niezrzeszonych,
którzy o taką ochronę się zwrócili. Wielo-
krotnie udaje się uchronić przed zwolnie-
niem osobę, która jest jedynym żywicie-
lem rodziny – mówi dr Marcin Zieleniec-
ki, z Zespołu Prawnego Komisji Krajowej
NSZZ „S”.

Zieleniecki zwraca również uwagę na
fakt, że pracownik ma tylko siedem dni na
odwołanie się do sądu a wcześniejsza in-
formacja o planowanym wypowiedzeniu
pozwoli mu przygotować się do obrony i
ocenić szanse obrony przed sądem.
Dotychczas pracodawcy próbowali unikać
obowiązku konsultacji zwolnień pracowni-
ków, jeśli zakładowa organizacja związko-
wa odmówiła udostępnienia listy swoich
członków lub pracowników, którzy wystą-
pili do związku o podjęcie obrony ich praw.
Bartłomiej Kozyrski - specjalista d/s praw-
nych Region Środkowowschodni NSZZ
„Solidarność”
W tej sprawie pracodawca zwrócił się do
organizacji związkowej o przekazanie
imiennej listy pracowników, którzy korzy-
stają z obrony organizacji związkowej.
Podczas rozprawy w sądzie I instancji
oraz w odpowiedzi na apelacje pozwane-
go nie kwestionowałem prawa pracodaw-
cy do pozyskiwania informacji o pracow-
nikach korzystających z obrony związko-

Pracodawca ma obowiązek konsultowania ze związkiem za-
wodowym planowanych wypowiedzeń.

wej, lecz sposób realizacji tego prawa.
Pracodawca w swoim wystąpieniu o prze-
kazanie imiennej listy pracowników nie
wskazał żadnego celu swojego wystąpie-
nia. Wystąpienia Pracodawcy nie było
związane z zamiarem wypowiedzenia
umowy o pracę czy też z rozwiązaniem
bez wypowiedzenia umowy o pracę. Sąd
Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie VII
Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
uznał, iż dokonane przez pozwanego wy-
powiedzenie powódce umowy o pracę,
zostało dokonane z naruszeniem przepisów
dotyczących rozwiązywania umów za
wypowiedzeniem tj. art. 38 Kodeksu pra-
cy. Strona pozwana złożyła apelacje, a Sąd
Okręgowy VII Wydział Pracy w Lublinie
przekazał sprawę do Sądu Najwyższego
w celu rozstrzygnięcia istotnego zagadnie-
nia prawnego.

Pracodawca ma obowiązek poznać sta-
nowisko organizacji związkowej co do
imiennie oznaczonych osób korzystających
z jego ochrony, jednakże tylko pod warun-
kiem, że w swoim żądaniu przedstawi jego
cel, tzn. powoła się na zamiar przewidzia-
ny np. w art. 38 lub 52 Kodeksu pracy.
Dlatego nie jest właściwym kierowanie
ogólnego pytania dotyczącego imiennej li-
sty osób objętych obroną związku zawo-
dowego bez wskazania powyższych ce-
lów. Odmowa udzielenia odpowiedzi przez
zakładową organizację związkową na
żądanie pracodawcy, który w swoim wy-
stąpieniu nie wskazał żadnego celu, nie
oznacza, ze jest on zwolniony od obowiąz-
ków wynikających art. 38 kodeksu pracy.
Żądanie Pracodawcy nie czyniło zadość
treści art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochro-
nie danych osobowych, bowiem nie okre-
ślono w nim żadnego celu wnioskowanej
informacji.

Takie rozstrzygnięcie Sąd Najwyższego
jest przełomowe i ma ogromnie znaczenie
w perspektywie ochrony danych osobo-
wych oraz przestrzegania przepisów pra-
wa pracy.

Dział Informacji KK

Redakcja „SPCH Solidarność” wysyła miesięcznik
w formie elektronicznej. Prosimy o przysyłanie

swoich adresów e-mail.


