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Pomnik Katyń 1940-
Smoleńsk 2010

w Ćmielowie
Pomnik Katyń 1940-Smoleńsk 2010 - ku czci
ofiar zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleń-
skiej - odsłonięto w Ćmielowie (Świętokrzy-
skie). Pod monumentalnym krzyżem z grani-
tu, ustawionym między dwoma obeliskami,
spoczęła urna z ziemią z grobów Katynia.

...na str. 8 i 9

Rządy Tuska
szkodzą Polsce

- Nie spoczniemy dopóki ta ustawa nie znaj-
dzie się w koszu. Nic nas nie powstrzyma przed
tym, aby piętnować, aby pokazywać, że ci po-
słowie, którzy podnieśli rękę przeciwko refe-
rendum i za tą ustawą, to są posłowie, którzy
szkodzą Polsce i Polakom - powiedział Piotr
Duda na antenie radia RMF FM     ...na str. 2 - 7

    Smoleńsk: wypadek,
czy zamach(1)

Jednym ze sposobów pokonania przeciwnika
jest zlikwidowanie jego dowództwa, wprowa-
dzenie chaosu i opanowanie mediów. W załą-
czonym artykule przedstawione są takie do-
wody, które wyraźnie wskazują, jaki charakter
miało to tragiczne wydarzenie   ...na str. 12 i 13

Jeszcze nie jest źle,
bo gazu nie puścili

Człowiek ten po poddaniu oddziału został wraz
ze swoimi żołnierzami rozstrzelany i tylko,

choć ciężko ranny, cudem uratował życie. Nie na
długo. Więziony i skazany na śmierć ocalał dzię-
ki interwencji środowiska prawniczego. Ten czło-
wiek był Żydem i polskim patriotą.

Opowiadał nam swoje przeżycia, ale też opo-
wiadał o ludzkich zachowaniach podczas wojny.
Jedną z takich mrożących krew w żyłach historii
zapamiętałem do końca życia. Pan Marian usły-
szał ją od świadka zeznającego w procesie jakie-
goś pomniejszego mordercy - Niemca realizują-
cego swoje ambicje przy komorach gazowych i
krematoriach w Auschwitz. Zeznający świadek był
więźniem – Żydem pracującym przy wynoszeniu
ciał z komory gazowej. Podczas mordowania ko-
lejnego transportu usłyszał tytułowe zdanie kiedy
zamykały się drzwi komory gazowej: jeszcze nie
jest źle, bo gazu nie puścili…

Zapamiętałem to zdanie, bo widzę podobną po-
stawę wśród moich rodaków - wśród kolegów, z
którymi pracuję. Jeszcze nie jest źle, bo wypłata
wpłynęła na konto… MOJE konto. Jeszcze nie jest
źle, bo mam jakieś drobniaki na życie… JA mam.
Jeszcze nie jest źle, bo MNIE nie zwalniają…
MNIE nie zwalniają. Jeszcze nie jest źle…

Co się stało z naszą „Solidarnością” i solidar-
nością? Co się stało, że każda organizacja zakła-
dowa siedzi skulona na swojej wyspie i osłania
przed wiatrem liberalizmu swoje marne ognisko?
Co się stało, że współpracownicy przestali już
być kolegami? Co się stało, że zapatrzeni w swój
telewizor (coraz większy), usadowieni w swojej
lodówce, nie chcą widzieć dramatu pozbawiane-
go pracy i środków do życia sąsiada? Co się stało,
że pozwolili, aby liberałowie pozbawili ich zapa-
łu do walki o pryncypia, o zasady, o człowieczeń-
stwo? Co się stało?

Pamiętam jak blisko 10 lat temu zapewniano
nas o tym, że gdy Polska stanie się członkiem
Unii Europejskiej, to zapanują u nas „europejskie
standardy pracy”. Zapewniano nas, że nasze za-
robki będą stopniowo podciągane pod standardy
unijne. Przekonywano, że tak, jak w UE praco-
dawcy szanują prawo, tak i u nas szanować będą.
Że przecież fabryk nie zabiorą. I co? I wszystko
jest na odwrót. A Polacy siedzą cicho, bo jeszcze
nie jest źle, bo gazu nie puścili?!

Tym zdaniem zakończyłem poprzedni
felieton, więc należy się wyjaśnienie.
Otóż w roku 1982 przebywałem w jed-
nej celi z naszym, solidarnościowym

prawnikiem. Był to człowiek-legenda. Przedwojenny prawnik, żołnierz walczący
w Kampanii Wrześniowej, dowódca oddziału AK walczący aż do końca 1946 r.

Może właśnie - aby pokazać faktyczną pozycję
i stan Polski i Polaków na arenie chociażby euro-
pejskiej - warto nieraz trochę niejako wyjść z siebie
i spojrzeć na Polskę z zewnątrz, zadać jedno naj-
ważniejsze pytanie: dlaczego pozwalamy na to, że
aż tyle płacimy i tylko tyle zarabiamy? Dlaczego
ceny dóbr konsumpcyjnych i dóbr przemysłowych
są w Polsce na poziomie światowym, natomiast
płace i inne dochody gospodarstw domowych oraz
dochody wielu małych i średnich przedsiębiorstw
stanowią tylko około 30-40% tych, które obowią-
zują w krajach tzw. „Starej Unii”?

Wysuwane jeszcze dzisiaj argumenty o niż-
szej, polskiej wydajności pracy, wyższej praco-
chłonności oraz zapóźnieniu technologicznym
są niepoważne. Gospodarkę rynkową buduje-
my już ponad 20 lat i osiem lat uczestniczymy
w nowej RWPG nadzorowanej przez Brukselę.
Uczestniczymy we współczesnych zjawiskach
ekonomicznych a w szczególności dotyczących
transformacji do gospodarki rynkowej gospoda-
rek tzw. „realnego socjalizmu”. I co? I nic! Bo
jeszcze na MNIE gazu nie puścili?

Michał Orlicz

(Zdzisław Beksiński)
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Sejm zdecydował o podwyższeniu wieku emerytalnego. Za rządowym projektem zagłosowało 268 posłów, przeciw 185
a wstrzymało się 2. Po południu posłowie przyjęli również zmiany w systemie emerytalnym służb mundurowych. O

9.00 rozpoczęły się głosowania nad poprawkami zgłoszonymi przez opozycyjne partie do rządowego projektu ustawy w
sprawie wieku emerytalnego. Od początku wszystko wskazywało na to, że ustawa zostanie przyjęta w wersji rządowej.

To polityczna śmierć tych, któ-
rzy podnieśli rękę za podnie-
sieniem wieku emerytalnego -
powiedział Piotr Duda po ogłoszeniu wyników sejmowego
głosowania w sprawie wydłużenia wieku emerytalnego.

Przegłosowanie ustawy podwyższają-
cej wiek emerytalny dla kobiet i męż-
czyzn do 67. roku życia nie oznacza,
że NSZZ „Solidarność” zwinie trans-
parenty. Związek zapowiada starania,
by nieprzemyślana ustawa emerytalna
w końcu trafiła do kosza.

Od odrzucenia wniosku o referendum w spra-
wie reformy emerytalnej powtarzamy, że to

nie koniec, a początek, i że tak długo będziemy
walczyć z tą chorą ustawą, aż trafi ona tam, gdzie
jest jej miejsce, czyli do kosza - mówi Marek Le-
wandowski, rzecznik prasowy przewodniczą-

cego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Jak
ocenia, choć wydaje się oczywiste, że dopóki nie
zmieni się obecna koalicja rządząca, to nie moż-
na liczyć na zatrzymanie zmian w ustawie eme-
rytalnej, to jednak „S” w związku z tą sprawą
pojawi się licznie u prezydenta Bronisława Ko-
morowskiego. - Na pewno będziemy u pana pre-
zydenta. Bardzo licznie i głośno. Będziemy też
piętnować posłów, którzy poparli ten projekt. Zro-
bimy wszystko, by wyborcy nie zapomnieli - do-
daje Lewandowski.

W ocenie „S”, nie można wykluczyć, że prze-
pchnięcie zmian w ustawie emerytalnej przed
turniejem Euro miało zrazić związek do prote-
stów i liczono, że związek się skompromituje.

„Solidarność” przyjdzie
do Komorowskiego

- Nic takiego się nie stanie. Turnieju nie zepsuje-
my, ale zegar tyka i kolejne wybory są coraz bli-
żej. Zrobimy wszystko, by napsuć ekipie rządzą-
cej w sondażach i będziemy przypominać o tym
oszustwie emerytalnym. Gdyby PO w kampanii
przekonywała, że podwyższy wiek emerytalny i
otrzymałaby mandat, to sprawa byłaby oczywista.
Tu jednak zatajono te plany i zaraz po wyborach
wzięto się za tę jedną z najważniejszych umów
społecznych - wskazuje związkowiec. Dlatego
„Solidarność” będzie bardzo mocno pracować
przeciwko każdemu posłowi, przeciwko każdej
opcji politycznej, która działa na szkodę pracow-

ników, rodzin, społeczeństwa. I jak zapewnia
rzecznik, związek ma tu bardzo dużo pomysłów.
Lewandowski zapowiada, że mimo (spodziewa-
nej) porażki w Sejmie, akcja „Stop 67” się nie
kończy, a związek szykuje się do kolejnej kam-
panii. Tym razem „S” chce poruszyć problem
tzw. umów śmieciowych. - Jesteśmy na starcie
kolejnej kampanii o umowach śmieciowych, któ-
ra jednak wiąże się z emeryturami i z akcją „Stop
67”. Niezależnie przez cały czas będziemy dru-
kować „listy gończe”. Będziemy pokazywać i
przypominać wyborcom posłów, którzy nas oszu-
kali. Kumulacja tej akcji będzie miała miejsce w
czasie kampanii wyborczej - podkreśla nasz roz-
mówca.            Marcin Austyn-Nasz Dziennik

Był czas aby wcześniej o tym rozma-
wiać! To jest po raz kolejny pokaz aro-
gancji władzy, gdy Pan Prezydent Ko-
morowski konsultował z partiami po-
litycznymi ustawę emerytalną, nie ra-
czył się spotkać z reprezentatywnymi
organizacjami związkowymi, a teraz do
nich apeluje - skomentował apel gło-
wy państwa o zawieszenie ewentual-
nych protestów w czasie Euro 2012
szef „S” Piotr Duda.

Ten apel jest nie na miejscu, nie jest do nas.
Adresatem jest rząd i parlament - dodał. „So-

lidarność” przypominając Bronisławowi Komo-
rowskiemu jego wypowiedzi z kampanii wyborz-
czej o braku konieczności wydłużania wieku
emerytalnego stwierdziła, że gdyby prezydent nie
okłamał nas w sprawie wydłużenia wieku eme-
rytalnego podczas swojej kampanii wyborczej,
nie musiałby dzisiaj martwić się o ewentualne
protesty w czasie Euro 2012. Dlatego jego apel
należy traktować jak ponury żart, a jego zacho-
wanie w zestawieniu z wypowiedziami z kampa-
nii wyborczej jako wyraz hipokryzji.

Prezydent zwrócił się z apelem do wszystkich
środowisk i osób w sprawie przełożenia demon-
stracji i marszów planowanych w okresie Euro 2012
podczas uroczystości podpisania nowelizacji usta-
wy wprowadzającej obowiązek umieszczania go-
dła narodowego na strojach sportowców.

- Jeżeli chcemy, żeby to wielkie wydarzenie
sportowe wiązało nas mocniej pozytywnymi prze-
życiami, to warto przemyśleć, czy wszystkie -
pewnie w znacznej mierze ważne racje, stojące
za pomysłami na strajki, na demonstracje, mani-
festacje - po prostu przenieść na późniejszy okres
- powiedział Komorowski.

Przewodniczący „Solidarności” winą za ewen-
tualne protesty w czasie Euro obarcza rząd, par-
lament i prezydenta, którzy z niezrozumiałym
pośpiechem wprowadzają niezwykle kontrower-
syjne prawo tuż przed piłkarskim turniejem.

Wcześniej gadał inaczej!

- Sejm powinien był przyjąć wniosek o referen-
dum, pod którym podpisało się ponad 2 mln oby-
wateli, mielibyśmy czas na rzetelną debatę, a
ewentualne zmiany wprowadzanoby po Euro -
dodaje.                             Dział Informacji KK
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Chcecie rozwalić Euro 2012?
 Piotr Duda: Nie. Jeżeli ktoś rozwali Euro,
to organizatorzy i rząd. Piłkarze mogą nam co
najwyżej popsuć humory. Widzimy, co się dzieje
- jechałem ostatnio z jednej stacji telewizyjnej do
drugiej siedem kilometrów i trwało to godzinę.
Nie ma jeszcze Euro, a ulice zablokowane.

Kibice mogą się wystraszyć waszych zapowie-
dzi, że zablokujecie Warszawę w proteście prze-
ciwko podniesieniu wieku emerytalnego.
 Nikt się nie wystraszy. w Polsce jest 14,5 mln
ubezpieczonych i oni nam kibicują, żeby ustawa
podnosząca wiek emerytalny do 67 lat jak naj-
szybciej wylądowała w koszu. To rząd niepotrzeb-
nie tak się spieszy z jej uchwaleniem, żeby tylko
zdążyć przed Euro, i straszy ludzi związkiem za-
wodowym.

Prezydent Bronisław Komorowski apeluje o spo-
kój w czasie rozgrywek.
 Prezydent zwrócił się tylko do nas, a przecież
jak jest wojna i jest apel o zawieszenie broni, to
powinien być do obu stron. Rząd, jak w stanie
wojennym, na nadzwyczajnym posiedzeniu przyj-
muje ustawę podnoszącą wiek emerytalny, a my
mamy się temu biernie przyglądać? Jeśli prezy-
dent chce być prezydentem wszystkich Polaków,
to powinien zaapelować do obu stron konfliktu. A
jak zapraszał do siebie kluby parlamentarne na
konsultacje ustawy emerytalnej, to o nas nie pa-
miętał, mimo że jesteśmy reprezentatywnym
związkiem zawodowym. A teraz do nas chce ape-
lować? To niemoralne.

Pan jest na wojnie z rządem?
 Można tak powiedzieć, ale ta wojna jest ele-
gancka w porównaniu z tym, co się działo np. w
Grecji. My chcemy merytorycznej dyskusji z rzą-
dem. Nie wyszliśmy od razu na ulice - najpierw
zbieraliśmy podpisy pod wnioskiem o referendum,
była debata w Sejmie, nie wyszedłem na mówni-
cę i nie waliłem butem w stół jak Chruszczow, bo
chcemy referendum, albo ustawa trafi do kosza.
Proponowałem podczas wtorkowego spotkania z
premierem, żeby przesunąć prace nad ustawą do
jesieni, już po Euro 2012. Byłby czas na debatę. A
Tusk mówi nie, bo nie.

Przecież i tak nie zgodzilibyście się na podnie-
sienie wieku emerytalnego.
 Chcemy pokazać, że nie ma potrzeby sztucz-
nego podnoszenia wieku emerytalnego. Dziś
emerytura jest przywilejem, a nie obowiązkiem.
Jako strona społeczna powinniśmy zrobić wszyst-
ko wspólnie z rządem, żeby Polacy chcieli jak
najdłużej pracować i byli jak najdłużej w syste-
mie emerytalnym.

Dużo jest demagogii w tym, co mówicie o pod-
niesieniu wieku emerytalnego. Np. że Polak na
emeryturze żyje tylko sześć lat. Według GUS ko-
bieta, która dożyje sześćdziesiątki, żyje jeszcze
23 lata, a 65-letnimężczyzna - 13 lat.
 Jeden Polak umiera w wieku 91 lat, drugi w
62, więc średnia życia to 71. To rządzący ode-
rwali się od rzeczywistości. Premier sam mówił
przed wyborami, i to w wywiadzie dla „Gazety”,
że nie wyobraża sobie, żeby Polacy pracowali do
siedemdziesiątki.

„Solidarność” jest na wojnie!
Nie jesteśmy XIX-wiecznym motłochem i nie zgodzimy się
na XIX-wieczny kapitalizm. Jesteśmy na wojnie z rządem!

Rząd poszedł na ustępstwa. Ci, którzy nie będą
mogli dopracować do emerytury, będą mogli przejść
na emeryturę częściową.
 I to jest największe draństwo, jakie rząd mógł
Polakom zrobić! Jak człowiek straci po sześć-
dziesiątce pracę, to dostanie 400 czy 500 zł czę-
ściowej emerytury, ale później, gdy już osiąg-nie-
wiek emerytalny, to zostanie odjęte od jego kapi-
tału i będzie miał niższą emeryturę. Rząd spra-
wił, że ci ludzie sobie sami sfinansują dogorywa-
nie do emerytury, a później - głodowe świadcze-
nia. Pracodawcy będą wysyłać ludzi na częścio-
we emerytury i zatrudniać ich na umowy śmie-
ciowe. To jest dopiero patologia iwykorzystywa-
nie ludzi.

No to jak rozwiązałby pan problem systemu eme-
rytalnego? On za chwilę się zawali, bo rodzi się
coraz mniej dzieci i nie będzie miał kto utrzymać
rosnącej rzeszy emerytów.
 Premier i PO oszukali Polaków, bo w kampa-
nii wyborczej nie mówili opodnoszeniu wieku
emerytalnego. A trzeba było uczciwie Polakom
powiedzieć, jak nas wybierzecie, to będą trudne
reformy. Jednak politycy PO łącznie z prezyden-
tem Komorowskim o tym nie mówili. To jest hi-
pokryzja. Najbardziej nas przekonują do dłuższej
pracy ci, którzy z tych emerytur nie będą korzy-
stać, jak Jan Krzysztof Bielecki. On nie musi się
przejmować emeryturą, bo w banku zarabiał 3
mln zł rocznie. To jest dopiero demagogia!

Pan premier Bielecki mi wyliczył: Piotr Duda -
rocznik 1962 - to będziesz według statystyki żył
do 83. roku życia. Ja mu powiedziałem: trzymam
cię za słowo.

To jak załatwić problem systemu emerytalnego?
  Proponujemy, żeby obłożyć składkami eme-
rytalnymi umowy o dzieło i umowy-zlecenie.
Przedstawiliśmy we wtorek premierowi odpo-
wiedni projekt ustawy. Dzięki temu dosypiemy
pieniędzy do systemu emerytalnego, A jednocze-
śnie sprawimy, że młodzi ludzie, którzy często
pracują na umowę o dzieło czy umowę-zlecenie,
zaczną szybciej odkładać na emeryturę. Przed-
stawiliśmy też projekt ograniczający do 18 mie-
sięcy możliwość zatrudniania przez firmy, któ-
rym agencje pracy tymczasowej wypożyczają
pracowników. Dziś umowy czasowe są naduży-
wane. Okazuje się, że ktoś przez dziesięć lat „two-
rzydzieło“, choć dawno powinien mieć stałą umo-
wę. Agencje pośrednictwa pracy tworzą spółki
córki i tam przerzucają pracowników po 18 mie-
siącach zatrudnienia i tak pracują dla jednej fir-
my kilka lat bez stałej umowy. Musimy skończyć
z tą patologią.

Ale pracodawcy mówią, że to spowoduje wzrost
szarej strefy, bo będą zatrudniać ludzi na czarno.
  To niech sami pracują! Od szarej strefy jest
Państwowa Inspekcja Pracy. Ja też jako szef
związku zawodowego jestem pracodawcą, za-

trudniam 150 osób. Nie
przyszłoby mi do gło-
wy, żeby kombinować.
Zatrudniam ludzi na
trzy-, czteromiesięcz-
ny okres próbny, a później na umowę o pracę. A tu
18 miesięcy nie wystarczy, żeby sprawdzić, czy
ktoś jest dobrym pracownikiem? Rząd mówi:
Polska potrzebuje stabilizacji, a pracownik jej nie
potrzebuje?

Nawet nowy prezydent Francji socjalista Fran-
ćois Hollande mówi, że trzeba uelastyczniać formy
zatrudnienia.
  W Polsce też słyszałem podobne wypowie-
dzi, np. ministra sprawiedliwości Jarosława Go-
wina. Jesteśmy w Europie rekordzistą, jeśli cho-
dzi oumowy o pracę na czas określony, umowy-
zlecenia, umowy o dzieło, telepracę, samozatrud-
nienie, więc pytam: o jakich jeszcze formach za-
trudnienia pan minister mówi? Takich, że dzisiaj
panią przyjmuję, a jutro wyrzucam bez przyczy-
ny? Nie jesteśmy XIX-wiecznym motłochem i nie
zgodzimy się na XIX-wieczny kapitalizm! Chce-
my być traktowani w sposób podmiotowy - pra-
codawca nam zleca prace, on ma z tego korzy-
ści, ale my też chcemy mieć z tego korzyści jako
pracownicy.

Na początku transformacji „S“wspierała refor-
my. Dziś chcecie być awanturnikami?
 Rolą związków zawodowych nie jest chronić
rząd. Rolą związku jest krytykowanie, wskazy-
wanie uwag, a my jeszcze pokazujemy konkret-
ne rozwiązania. W debacie sejmowej też nie
mówiłem »nie, bo nie«, tylko wskazywałem ar-
gumenty. Jeżeli pani uważa nas za awanturni-
ków, to co pani powie o Włochach, Grekach?

Tam sytuacja gospodarcza jest dużo gorsza niż
u nas. Chce pan wyprowadzić Polaków na ulice?
 Jeżeli będzie taka potrzeba, to wyprowadzi-
my Polaków na ulice, tak jak było we Francji,
Grecji czy Włoszech. Zresztą ludzie sami wyjdą,
niezadowoleni z tego, co się dzieje. Ale na razie
działamy subtelnie. Chcemy przede wszystkich
rozmawiać. Zrobiliśmy debatę emerytalną przed
Sejmem, zaprosiliśmy ekspertów.

Dlaczego debatę prowadził Andrzej Urbański,
pod rządami PiS prezes TVP? Do związkowców
przemawiał prezes PiS Jarosław Kaczyński. Chce-
cie być przybudówką PiS, jak za pańskiego po-
przednika Janusza Śniadka?
 Urbański nie jest w PiS.

Ale był w PC, pierwszej partii Jarosława Ka-
czyńskiego. Potem był wiceprezydentem Warsza-
wy u Lecha Kaczyńskiego i sympatyzuje z PiS.
 Zaprosiliśmy go, bo jest osobą mediów, bar-
dzo dobrze moderuje debaty, jest błyskotliwy, nie
takie debaty jak nasza prowadził. A NSZZ „Soli-
darność” nikt nie wpisze do żadnej partii. Dopóty
będziemy wiarygodni, dopóki będziemy 
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niezależni.  Ja
będę robił wszystko,
żeby tak było i na razie
tak jest.

Nie jesteście tacy
niezależni, skoro poje-
chał pan na zjazd Soli-
darnej Polski i mówił,
że członkowie „S“
mogą głosować na PiS
lub SP.

 Bo nie wyobrażam sobie, że będziemy głoso-
wać na liberałów, którzy tak nam dają w tyłek.
Będziemy głosowali na polityków, którzy widzą
swoją odpowiedzialność za sprawy pracownicze.
Ja wśród członków PO też mam przyjaciół, z któ-
rymi dyskutuję.

A jak się panu rozmawiało we wtorek z premie-
rem Tuskiem?
 Znamy się z Tuskiem nie od dziś i każdy z nas
zna swoją rolę. Gdy zobaczyłem premiera, za-
żartowałem: „toja, twoje przeznaczenie“. Premier
się uśmiechnął. Mam nadzieję, że rząd uwzględ-
ni nasze propozycje.

Autorytet związków zawodowych w ostatnich
latach ucierpiał. Nie boi się pan, że protestami
zniechęcicie jeszcze bardziej Polaków, dla których
Euro jest świętem?
 Wśród 21 postulatów sierpniowych była krót-
sza praca, zwiększenie dostępności do żłobków i
przedszkoli. Związek będzie rósł w siłę, bo ina-
czej nie przeciwstawimy się złu, które szykuje
nam część pracodawców w postaci XIX-wiecz-
negokapitalizmu. Praca jest dla człowieka, a nie
odwrotnie. Liczą się nie tylko słupki, pracodawcy
muszą się też liczyć z człowiekiem.

A może przez akcję „Stop 67“ chce się pan wy-
promować i wejść do polityki?
  Nie wybieram się. Mogłem zostać szefem
związku po Marianie Krzaklewskim, ale uzna-
łem, że nie jestem wystarczająco dobrze przygo-
towany, chociaż mówili mi, że taka okazja może
się nie powtórzyć. Ja nie jestem kolekcjonerem
wizytówek, ja robię to, co mam wsercu.

Część związkowców, np. w KGHM, zarabia kro-
cie na związkowych posadach.
  Teraz to pani uprawia demagogię. Aile nas
kosztują pracodawcy, ile politycy? Wszystkie pro-
jekty ustaw robimy za pieniądze ze składek.

A pamięta pan gwarancje zatrudnienia i odszko-
dowania za zwolnienie, które pod rządami PiS
wywalczyli sobie związkowcy w spółkach energe-
tycznych?
  Pamiętam i zgadzam się z tym. Dziennikar-
scy celebryci też mają wkontraktach odszkodo-
wania za zwolnienie z pracy.

Czyli to są dobre praktyki?
 Skoro prawo pozwala na takie zapisy w umo-
wach, to dlaczego nie mają ich mieć szeregowi
pracownicy współkach, w których państwo ma
udziały? Co w tym złego, że związek w imieniu
pracowników podpisuje gwarancje, że jeśli zostaną
zwolnieni, to dostaną odszkodowania. To dobre
rozwiązanie. i okazało się, że skarb państwa nie
wydał ani złotówki, bo ci ludzie pracują.             GW

Kompletnie nie rozumiem tego pośpiechu.
Strach w oczach premiera Tuska wynika z

jednego, że brak jest argumentów merytorycz-
nych, dlatego chce tą szkodliwą dla Polski usta-
wę przepchnąć jak najszybciej, bo to jest wstyd
dla Polski, że rząd proponuje taką złą ustawę dla
Polaków - ocenił Duda.
  Nadzwyczajne posiedzenie rządu, nadzwy-
czajne posiedzenie komisji. Przepraszam bardzo,
co to jest? Stan wojenny, czy przyjmowanie bar-
dzo ważnej reformy dla Polaków - tak przewod-
niczący „Solidarności” skomentował tryb, w ja-
kim wprowadzana jest reforma emerytalna.
 My o tym będziemy pamiętać, przygotowu-
jemy się do skutecznych protestów, ale nie prze-

Rządy Tuska szkodzą Polsce i Polakom
Nie spoczniemy dopóki ta ustawa nie znajdzie się w koszu. Naprawdę, my je-
steśmy zdeterminowani i nic nas nie powstrzyma przed tym, aby piętnować,
aby w różnego rodzaju inny sposób pokazywać, że ci posłowie, którzy podnieśli
rękę przeciwko referendum i za tą ustawą, to są posłowie, którzy szkodzą Pol-
sce i Polakom - powiedział Piotr Duda na antenie radia RMF FM.

ciwko obywatelom, bo obywatele są z nami. Ja
nie reprezentuje tylko Solidarności, ale te ponad 2
mln Polaków, którzy nie zgadzają się i nie zgodzą
się do końca z tą pseudoreformą - stwierdził szef
„Solidarności”.
  Piotr Duda zapowiedział podjęcie szeregu
działań by przeciwstawić się planom rządu. - Nasz
plan przedstawimy 7 maja. Będzie specjalne po-
siedzenie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność,
które zbierze się przed Sejmem, i apel do prezy-
denta Komorowskiego. Będziemy w Warszawie
podczas wizyty króla Norwegii w Polsce. Będą z
nami norwescy związkowcy. Niech i król Nor-
wegii dowie się, jak wygląda dialog społeczny w
Polsce.

Walczymy o to samo,
co w latach 80.
Z Piotrem Dudą, rozmawia Agnieszka
Żurek (Nasz Dziennik).

       „Solidarność” to nie tylko
dbałość o poszanowanie praw pracowniczych, ale
przede wszystkim wspólnota wartości?
 Jedno i drugie jest bardzo ważne. Nie sądziłem,
że będziemy musieli spotykać się w naszej uko-
chanej Ojczyźnie po to, aby bronić wolności sło-
wa. O to przecież walczyła „Solidarność” w 1980
roku, polscy robotnicy domagali się, aby każdy mógł
wyrażać swoje poglądy w wolnej Ojczyźnie. Tym-
czasem okazuje się, że dożyliśmy czasów, w któ-
rych ludzi dzieli się na lepszych i gorszych. Posta-
nowiliśmy zaprotestować przeciwko dyskrymi-
nacji tej Telewizji. Jestem tu dzisiaj z potrzeby
serca. Uważam, że każdy, kto chce, ma prawo w
Polsce wyrażać swoje poglądy – nie tylko indy-
widualnie, ale również poprzez media papierowe
bądź elektroniczne. Dlatego przy tej okazji warto
też pamiętać na przykład o Robercie Fryczu, twór-
cy strony Antykomor.pl, który za krytykę prezy-
denta usłyszał od prokuratury zarzuty.

Podczas niedawnego zjazdu „Solidarności” w
Częstochowie jednym z głównych problemów po-
ruszanych przez związkowców było właśnie za-
grożenie wolności słowa.
 Można to pojęcie potraktować szerzej. W Pol-
sce obecnie brakuje dialogu społecznego. Można
rozmawiać o wszystkim, ale trzeba mieć z kim.
Obecnie w naszym kraju dialog polega na tym,
że my, jako strona społeczna, bijemy głową w
mur. Do rozmowy trzeba mieć partnera, a my go
po prostu nie mamy.

Premier dość specyficznie odnosi się do związ-
kowców. Trudno nawet komentować jego ostatnie
obraźliwe wobec Pana i wobec „Solidarności”
wystąpienie.
  Odpowiem na to tak: większość rządzących

w tej chwili Polską powinna udać się na operację
i wyciąć sobie trzy gruczoły: pychy, głupoty i buty.
Tylko tyle, taki krótki komentarz, tu nie trzeba
niczego więcej dodawać.

W jaki sposób możemy najskuteczniej walczyć o
to, co nam się należy?
 Ludzie muszą angażować się w życie społecz-
ne. My jako działacze nie jesteśmy w stanie zro-
bić niczego bez ludzi. To my jesteśmy dla ludzi,
nie odwrotnie. Zaangażowanie społeczeństwa,
jego udział w organizowanych przez „Solidar-
ność” manifestacjach pozwala na wywieranie
nacisku na rządzących.

Które działania rządu są najbardziej destruk-
cyjne dla polskiej gospodarki?
 Różnego rodzaju dziwne i dzikie prywatyza-
cje, które w tej chwili przebiegają w Polsce. Rząd
działa według zasady „wszystko, co państwowe,
jest złe, a dobre jest wszystko to, co prywatne”.
To jest po prostu nieprawda. Destrukcyjne są tak-
że działania rządu w sferze związanej z kodek-
sem pracy, działania związków zawodowych.
Fatalnym pomysłem jest także pseudoustawa
dotycząca podniesienia wieku emerytalnego.
Wszystko to razem każe myśleć, że idziemy w
bardzo złym kierunku.

Protesty społeczne nasilają się. Tymczasem pre-
mier zamiast przedstawić konstruktywne rozwią-
zania, reaguje pogróżkami.
  Źle, że dochodzi do dzielenia Polski i Pola-
ków. Tego jednak nie robimy my, ale druga strona
– mówiąc nam, co jest dla nas lepsze i każąc nam
trzymać się poprawności politycznej. A przecież
żyjemy w kraju, gdzie każdy z nas jest wolny i
ma prawo do wyrażania swoich poglądów – choć-
by poprzez Telewizję Trwam czy Radio Maryja.
Takie same prawa powinny mieć wszystkie tele-
wizje, które mają techniczne, finansowe i mery-
toryczne możliwości funkcjonowania.

Sądzi Pan, że protesty odniosą skutek?
– Prędzej czy później tego rządu nie będzie. Ja
bym chciał, żeby stało się to prędzej niż później.
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Solidarność chce wnieść do Sej-
mu dwa projekty ustaw: w sprawie umów śmiecio-
wych i sposobu naliczania składek do ZUS. Jakie
widzi Pan argumenty przeciw umowom cywilno-
prawnym?
 Janusz Śniadek: Sam fakt, że mnie Pan
o to pyta, a ja muszę o tym mówić, wydaje mi się
bulwersujący.

Ponieważ?
  Ponieważ nie wiedzę żadnych argumentów
za takimi umowami.

To zanim Panu o nich opowiem, chciałbym dowie-
dzieć się dlaczego są – według Pana – czystym złem?
 Umowy śmieciowe to ciężka choroba tocząca
polski rynek pracy. Uciekanie od stałego stosunku
pracy to wrzód rynku pracy. Już więcej niż połowa
pracowników nie ma stałego zatrudnienia. To są
umowy zawierane najczęściej po to, żeby uciec od
ochrony pracownika. Do tego dochodzi fałszywe
samozatrudnienie. To jest blisko 20 procent pra-
cowników. Są jeszcze inne formy umów zleceń,
stosowane jako ucieczka od składek ZUS.

Mówi Pan o pracownikach na takich umowach
jak o ofiarach.
  Tego typu umowy pozbawiają pracowników
poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji. Nie posia-
dają zdolności kredytowej, mogą więc zapomnieć
o mieszkaniu. Są ludźmi drugiej kategorii. Pracow-
nik na takiej umowie nie może nawet myśleć o
doskonaleniu zawodowym. Ma to destrukcyjny
wpływ na jakość pracowników. To powoduje, że
Polska traci zdolność wykonywania rodzajów pro-
dukcji, dających wartość dodaną. Dobrym przy-
kładem jest przemysł okrętowy, dlatego, że te
szczątkowe formy, które jeszcze egzystują, funk-
cjonują w formie umów śmieciowych. Tam nie
pracują pracownicy, tylko zatrudnia się kilkaset firm.
To sprawia, że kto może, znajduje jakieś zatrud-
nienie i ucieka z tego przemysłu. Umowy śmiecio-
we dotykają również sztandarowej reformy rzą-
du Donalda Tuska, czyli podnoszenia wieku eme-
rytalnego. Jedyne co ta reforma wnosi, to zmniej-
szenie liczby uprawnionych do świadczeń. Zmia-
ny są po stronie wydatków, a nic nie robi się po
stronie wpływów, a tu jest ogromny obszar do dzia-
łania. Te wszystkie umowy śmieciowe są źródłem
rosnącego deficytu i to nie jest kwestia pokoleń.
Ważne jest ile osób płaci składki, a płaci coraz
mniej. Właśnie przez te umowy. Zresztą bardzo
często te umowy są zawierane właśnie po to, żeby
składek nie płacić, albo płacić je mniejsze.

Od strony pracodawcy oznacza to Panie pośle
niższe koszty pracy, pracownikowi można więc
zaproponować wyższą pensje. Wielu chce praco-
wać na taką umowę.
 Oczywiście, że tak. Tylko do tego wszystkie-
go dochodzą kwestie prawne. Jest w Kodeksie
Pracy definicja stosunku pracy. Czytamy tam, że
praca wykonywana pod nadzorem, w określonym

Pracodawcy to złodzieje?
Money.pl zapytał o to Janusza Śniadka - Posła na sejm,
byłego przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność”. roz-
mawiał Jacek Gratkiewicz

miejscu i czasie, to jest
stosunek pracy i to bez
względu na to, jak się
nazywa. My w Polsce
funkcjonujemy w dzi-
wny sposób. Uważamy, że ten, który pójdzie do
sklepu i ukradnie coś, to jest złodziejem. A takie
same osoby, które nawet na większe kwoty oszu-
kują skarb państwa i oszukują system ZUS-owski
- zwyczajnie kradną, to ich już nie krytykujemy.

Nazywa Pan pracodawców, którzy zatrudniają
pracowników na umowy śmieciowe złodziejami?
 Nazywam rzeczy po imieniu. Każde ucieka-
nie od płacenia składek ZUS jest gangreną psu-
jącą wolny rynek. Nie ma wolnego rynku bez
uczciwej konkurencji.

Nie obawia się Pan, że likwidacja takich umów
podniesie jeszcze bardziej bezrobocie? Takiego skut-
ku ubocznego likwidacji tych umów Pan nie widzi?
  Nazywam umowami śmieciowymi umowy z
omijaniem prawa, bo jeśli narusza się art. 22 Ko-
deksu Pracy, to jest to omijanie prawa.

Czyli według Pana pracodawca zatrudniający
na przykład na umowę zlecenie jest cwaniakiem
omijającym prawo?
 Jeśli narusza wyżej wspomniany artykuł KP.
PiS postuluje przyznanie PIP uprawnienia do tego,
żeby wszędzie tam, gdzie przy kontroli rozstrzy-
gnie, że spełnione są przesłanki art. 22 wydawała
nakaz zawierania stosunku pracy.

Jeszcze więcej uprawnień i jeszcze więcej kon-
troli nałożyć na pracodawców?
 Nie do końca więcej. Jeżeli inspekcja stwier-
dzi naruszenie prawa, to musi mieć instrument,
żeby tę sprawę załatwić szybko i bez udziału sądu.
Tak żebyśmy nie czekali latami na rozwiązanie.

Panie pośle, czyli nie likwidacja umów śmiecio-
wych, tylko przestrzeganie prawa?
  Dokładnie, wystarczy egzekwowanie prawa.

PiS będzie wspierał Solidarność w ich projektach?
 Jak najbardziej.

A co dalej z podniesieniem wieku emeryturalne-
go? Referendum nie będzie, Solidarności nie uda-
ło się przekonać rządu. PO i PSL dogadanie. Już
nie ma odwrotu.
 Jest jeszcze taki mały drobiazg, jak przegło-
sować to w Sejmie.

Rząd na razie ma większość. Problemu chyba
nie będzie.
 To prawda, ten rząd potrafi przegłosować, że
kula ziemska jest płaska. Ale jak już zapowiadał
J. Kaczyński, kiedy dojdziemy do władzy, wszyst-
ko to cofniemy do sprawiedliwego stanu rzeczy.

Wyjdziecie z Solidarnością na ulicę w czasie Euro
2012?
 Będziemy nadal protestować. A PiS jest ugru-
powaniem, które aspiruje do sprawowania wła-
dzy. Jeśli tylko wygramy wybory, cofniemy te nie-
sprawiedliwą reformę.

Czy Euro 2012 zakończy się sukce-
sem, czy też będzie oznaczało katastrofę?
 Roześmiałem się, bo jak usłyszałem o kata-
strofie, to od razu miałem na myśli rezultat spor-
towy. Kibicuję naszym, chciałbym, żeby im do-
brze poszło, ale nie ukrywam, że jestem w tej
materii wielkim sceptykiem. Choć piłka jest nie-
przewidywalna i zobaczymy, jak pójdzie Biało-
Czerwonym. Natomiast patrząc na Euro 2012 z
szerszej perspektywy, widać, że ludzie przede
wszystkim walczą dziś w Polsce o chleb, o swoją
egzystencję. I siłą rzeczy Euro 2012 schodzi na
drugi plan. Obecnie polskie władze i duża część
polskiego społeczeństwa żyją w różnych, odręb-
nych światach. Politycy rządzącej koalicji zaj-
mują się Euro, a obywatele patrzą, jak tu związać
koniec z końcem. Przykładowo w Gdańsku wiele
instytucji kultury, w tym teatry, musi zamykać swe
podwoje z powodu braku pieniędzy. Tych pienię-
dzy brak, bo poszły na potrzeby Euro 2012.

Możliwa jest fala protestów w trakcie mistrzostw?
  Nie chciałbym się wpisywać w jakiś kasan-
dryczny chór. Natomiast, jeżeli dojdzie do prote-
stów w trakcie Euro 2012, będzie to czymś zupeł-
nie naturalnym. I nie powinno to wywoływać żad-
nego zgorszenia, czy też udawanego zdumienia.
Będzie to bowiem normalne korzystanie z reguł
demonstracji. Demonstracje w trakcie Euro 2012
będą bardziej widoczne. Jest bardzo wiele powo-
dów, by do tych demonstracji w Polsce doszło. Choć
dziś trudno wyrokować, jak będzie. Choćby dlate-
go, że ludzie zdają sobie sprawę z tego, że te prote-
sty mogą też być dotkliwe dla przeciętnych oby-
wateli, a nie dla władzy. Stąd może być pewna
wstrzemięźliwość. Choć brak dialogu ze strony
rządu sprzyja temu, by ludzie demonstrowali. Rząd
premiera Tuska swym zachowaniem wręcz pro-
wokuje. Może też dojść w różnych częściach kra-
ju do spontanicznych protestów. Wcześniejsze re-
akcje ludzi dotyczące ACTA czy Telewizji Trwam
pokazały, że demonstracje mogą mieć miejsce w
różnych częściach Polski, a nie tylko w Warsza-
wie i innych dużych ośrodkach miejskich.

Czy zyskamy na Euro? Warto było budować
nowe stadiony, w tym Baltic Arenę w Gdańsku
  To jest to pomnik megalomanii prezydenta
Gdańska Pawła Adamowicza. Będzie wielki kło-
pot z utrzymaniem tego stadionu.

Polska zyska finansowo na Euro?
 Euro 2012, było pewną motywacją, choć nie-
stety - jak widać - nieskuteczną. Inwestycje w
infrastrukturę, choć dalece niewystarczające, na
pewno dadzą pozytywny efekt, będą też służyć
ludziom po Euro. Choć ważne, by dokończono
inwestycje w zakresie dróg czy kolei. Jednak Euro
2012 nie przyniesie Polsce takiego efektu, który
uchroniłby ją przed zmierzającą nieuchronnie falą
kryzysu.             Jerzy Dudała-www.wnp.pl

Protesty w trakcie Euro 2012
będą czymś naturalnym
Euro 2012 nie przyniesie Polsce ta-
kiego efektu, który uchroniłby ją przed
zmierzającą nieuchronnie falą kryzysu
- mówi Janusz Śniadek.
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Kiedy ktoś forsuje coś na przekór
wszystkiemu i wszystkim, mówi się

w Polsce, że robi to po trupach. WY „po
trupach” forsujecie tę ustawę, nie mając
do tego społecznego mandatu. Wbrew po-
nad dwu milionom ludzi, którzy podpisali
wniosek o referendum. Wbrew większo-
ści Polaków, opowiadających się w son-
dażach przeciw tej ustawie. Chełpicie się
konsultacjami społecznymi. Proszę spytać
partnerów społecznych z Komisji Trój-
stronnej, co myślą o tych konsultacjach.
Niedługo usłyszycie na ulicach. W ostat-
nich tygodniach zadałem Premierowi sze-
reg pytań. Na większość z nich nie dosta-
łem odpowiedzi. Na niektóre tak.

Na spotkaniu Premiera z Klubem PiS
zapytałem: Co powie Pan Polakom, któ-
rzy przed emeryturą, krótko przed osią-
gnięciem wieku ochronnego, są coraz bar-
dziej masowo zwalniani z pracy? Odpo-
wiedź padła szybko.

Przed kilkoma dniami z Kancelarii Pre-
miera zwolniono fotografa, trzy miesiące
przed wejściem w okres ochronny, pięć
lat przed emeryturą. Wasze zapewnienia
o trosce o ludzi i telewizyjne spoty oka-
zują się zwyczajnym nabieraniem i oszu-
kiwaniem ludzi wobec tego, co robicie
naprawdę.

Prawda to zgodność słów z czynami -
mówił ksiądz Jerzy. Niech Pan się nie dzi-
wi Panie Premierze, że ludzie już Panu nie
wierzą. Że rysują Pana z coraz dłuższym
nosem Pinokia.

Na pytania pozostające bez odpowiedzi
będą opowiadał sam.

Co jest celem tej reformy? I skąd taki
pośpiech? Dzisiaj głosicie, że celem tej re-
formy są wyższe świadczenia emerytal-
ne. Jeszcze w expose Premier oświadczył,
że wyższe świadczenia to skutek ubocz-
ny. Gdyby rzeczywiście kierowała Wami
troska o ludzi, to dzisiaj w Polsce powinna
toczyć się wielka narodowa debata.

Jaki system:
- Czy zdefiniowanego świadczenia - jak
jest obecnie?
- Czy zdefiniowanej składki - jak ma być
w przyszłości?

Począwszy od roku 2014 z systemu zde-
finiowanego świadczenia przejdziemy na
system zdefiniowanej składki. Jaki będzie
tego skutek?

Panowie Niebecni!
Wystąpienie sejmowe Janusza Śniadka

wygłoszone 26 kwietnia.

Panie Nieobecny Premierze,
Panie Nieobecny Przewodniczący
Platformy ANTY-obywatelskiej,

Dzisiaj średnia stopa zastąpienia, czyli
stosunek emerytury do ostatnich pensji,
wynosi około 60%. Od roku 2014 ta stopa
zastąpienia będzie maleć. Zmniejszać się
w miarę jak udział kapitału początkowego
- „tego naliczonego ze składek przed 1999
rokiem” - w całkowitym kapitale będzie
coraz niższy. Z czasem dla osób zatrud-
nionych już po roku 99 zmaleje do zera.

Zmaleje też stopa zastąpienia. Szacuje

się, że może spaść z obecnych 60% na-
wet do 40-30%. Szacuje się również, że
blisko 30% pracowników, ofiar umów
śmieciowych i pracy na czarno, nie uzy-
ska prawa do żadnej emerytury. Mimo to
nie walczy się z patologiami: z umowami
śmieciowymi, z pracą na czarno.

PiS proponuje konkretne ustawy, służą-
ce egzekucji obowiązującego prawa.
Trzeba uszczelniać system emerytalny.

Spośród przyszłych emerytów, którzy w
ogóle dostaną świadczenie, ogromna część
będzie otrzymywać gwarantowaną gło-
dową emeryturę minimalną. Dzisiaj to 546
złotych netto.

W Niemczech i we Francji podnoszenie
wieku emerytalnego uzasadnia się potrzebą
pozostania przy systemie zdefiniowanego
świadczenia, znacznie korzystniejszego dla
ubezpieczonych.

Dlatego twierdzę - to nieprawda, że ce-
lem podniesienia wieku emerytalnego są

wyższe świadczenia. Celem tej reformy
są oszczędności robione na ludziach. Kosz-
tem tych biedniejszych chroni się najbo-
gatszych.

Polska się latynizuje. Rośnie przepaść
pomiędzy małą grupą zamożnych i bied-
niejszą większością. Nie bez powodu w
Ministerstwie Finansów prowadzi się pra-
ce nad tzw. odwróconą hipoteką. Biedni,
głodujący emeryci wyzbywać się będą
swoich mieszkań.

Jaka jest prawdziwa wizja Polski reali-
zowana przez Platformę ANTY-obywa-
telską? Powtórzę stawiane już z tej trybu-
ny pytanie. Czy obecny rząd prowadzi
politykę: Polska zasobem taniej siły robo-
czej dla Europy? Wtedy nabiera sensu
antynarodowa polityka oświatowa. Po co
tracić pieniądze na nauczanie historii? Po
co rozbudzać narodową tożsamość? To
się nie opłaca.

Skąd taki pośpiech z tą ustawą?! Jedy-
nym uzasadnieniem jest jak najszybsze
obniżenie kosztów obsługi zadłużenia za-
granicznego. O poprawie wiarygodności
naszych papierów dłużnych mówił Pre-
mier w expose. Nie widzę żadnego inne-
go racjonalnego wyjaśnienia dla tego po-
śpiechu. Powtarzam. Pod hasłami troski
o człowieka, chroniąc grupy najbogatsze,
łamiąc zasadę solidarności społecznej, ude-
rza się w biedniejszą większość Polaków.

Kiedy podczas debaty nad wnioskiem
Solidarności o referendum w sprawie wie-
ku emerytalnego ministrowi finansów,
panu Rostowskiemu, wykazano ewident-
ne kłamstwo, wstał i oświadczył z trybu-
ny: „Po porostu miałem odwagę zmienić
zdanie”.

Jeśli oczywiste kłamstwo przyjąć za od-
wagą, to zgadzam się: Platforma ANTY-
obywatelska jest najodważniejszą partią w
Polsce.                        Janusz Śniadek

fakty.interia.pl
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Niskie płace i niestabilne warunki pracy to przy-
czyny ubóstwa i wykluczenia społecznego

pracowników. „Solidarność” wielokrotnie upomi-
nała się o tworzenie wysokiej jakości miejsc pra-
cy. Nasza konferencja będzie dobrym wstępem
do prac eksperckich nad sposobami wyelimino-
wania umów śmieciowych – mówi Piotr Duda,
przewodniczący NSZZ „Solidarność”.

O możliwościach walki z ubóstwem wśród pra-
cowników będą dyskutować uczestnicy konferen-
cji organizowanej przez Komisję Krajową NSZZ
„Solidarność” i Europejskie Centrum Pytań Pra-
cowniczych.

Dwudniowa debata odbyła się 20 kwietnia.
Wzięli w niej udział reprezentanci organizacji
partnerów społecznych i przedstawiciele admini-
stracji państw europejskich i rządu polskiego,
członków UE oraz krajów kandydackich. Wśród
zaproszonych był Władysław Kosiniak-Kamysz,
minister pracy i polityki społecznej czy Anna
Tomczyk, Główny Inspektor Pracy, bp Kazimierz
Ryczan, Krajowy Duszpasterz Ludzi Pracy.

W panelach dyskusyjnych wzieli udział m.in.
prof. Ryszard Bugaj, prof. Marek Bednarski (Uni-
wersytet Warszawski), prof. Juliusz Gardawski
(SGH), prof. Jan Wojtyła (Uniwersytet Ekonomicz-
ny w Katowicach) oraz eksperci NSZZ „Solidar-
ność”: Zbigniew Kruszyński z Działu Polityki Spo-
łecznej Komisji Krajowej, Waldemar Bartosz, prze-
wodniczący świętokrzyskiej „S” oraz Jarosław
Lange szef Zarządu Regionu Wielkopolska.

Tematyka zaplanowanych podczas konferen-
cji wykładów dotyczyła przyczyn i skutków ubó-
stwa pracowników. Prof. Wielisława Warzywo-
da-Kruszyńska z Uniwersytetu Łódzkiego skupił
się na konsekwencji ubóstwa dla gospodarki i sys-
temu emerytalnego. Wykład prof. Stephen Portet
z francuskiej grupy Syndex poświęcony był kon-
sumpcji wewnętrznej. O wpływie umów śmie-
ciowych na ubóstwo i wykluczenie społeczne
opowiedziała dr hab. Monika Tomaszewska z
Katedry Prawa Uniwersytetu Gdańskiego. Nato-
miast praca prekaryjna to temat wykładu Dr Soni
McKay z London Metropolitan University.
- Problem ubóstwa pracowników dotyka całej
Europy, a obecny kryzys finansowy jeszcze go
pogłębił. Co więcej państwa walczące z deficy-
tami budżetowymi mogą odkładać walkę z ubó-
stwem na lepsze czasy. Nie można do tego dopu-
ścić – dodaje szef „Solidarności”.

Komisja Europejska przyjęła strategię zwięk-
szania zatrudnienia w UE, w której wskazu-

je m.in. na wagę płac minimalnych w zwalczaniu
ubóstwa i nierówności społecznych oraz pobu-
dzaniu popytu. Fakt ten wzbudził duże zaintere-
sowanie mediów w Brukseli, ponieważ ustalanie
płacy minimalnej leży w wyłącznych kompeten-
cjach rządów.

Tuż przed publikacją propozycji Andor zastrze-
gał w rozmowie z grupą dziennikarzy, że nie cho-
dzi w niej o narzucanie krajom UE wysokości
czy formuły wyliczania pensji minimalnej i stwo-
rzenie europejskiej płacy minimalnej, ale o „zwró-
cenie uwagi na jej rolę”.

„Chodzi o to, żeby zagwarantować różnicę po-
między byciem zatrudnionym i byciem poza ryn-
kiem pracy (...), by walczyć z ubóstwem, co także
pomoże utrzymać popyt w gospodarce. Płaca mi-
nimalna spełnia więc wiele funkcji” - wymienił
komisarz. Zaznaczył, że nie ma „standardowej
formuły w ustanawianiu płacy minimalnej”. Jego
zdaniem, w jej kształtowaniu w krajach UE aktyw-
ny udział powinni odgrywać partnerzy społeczni.

Dokument KE ma charakter tzw. komunikatu, a
nie propozycji legislacyjnej, ale będzie to pierwszy
raz, gdy Bruksela tak jednoznacznie zajmie się pła-
cami. Ponadto, jeśli strategię przyjmą rządy państw
UE, KE będzie mogła w ramach tzw. semestru
europejskiego (okresowa ocena polityk gospodar-
czych krajów UE) wysuwać konkretne rekomen-
dacje dla danego kraju w polityce płacowej.

Bruksela uważa, że płace w UE, w tym mini-
malne, powinny lepiej odzwierciedlać produktyw-
ność gospodarki danego kraju i nie hamować kon-
sumpcji, a także nie dopuszczać do ubóstwa pra-
cujących.

„Nie możemy zmusić kraju UE do wdrożenia
płacy minimalnej w jakimś sektorze, czy w całej
gospodarce, ale możemy ją popierać i możemy
używać semestru europejskiego. Nie ma mowy o
żadnej nowej podstawie legislacyjnej w tym ob-
szarze, możemy działać w ramach istniejących
przepisów” - wyjaśnił Andor. Dodał, że w długim
okresie można się spodziewać zbliżania wyso-

KE zaleca płace minimalne,
by walczyć z ubóstwem

i pobudzać popyt
KE nie może narzucać krajom UE stosowania płacy minimalnej, ale może ją
zalecać, by walczyć z ubóstwem i pobudzać popyt w recesji - uważa komisarz
UE ds. zatrudnienia Laszlo Andor. Za brak płacy minimalnej dla wszystkich
pracowników krytykowane są Niemcy.

kości płac minimalnych w UE, co spowodują czyn-
niki gospodarcze. Jak zaznaczył  prawie we
wszystkich krajach UE jest jakaś forma płacy mi-
nimalnej, ale nie zawsze pokrywa ona wszystkie
sektory gospodarki, np. w Niemczech nie obej-
muje sektora usług. „Rozmawiałem już o tym z
niemieckim ministrem i cieszę się z planu tzw.
roadmap w kierunku minimalnej płacy w tym
obszarze” - poinformował Andor. Jego zdaniem,
duże kraje mogą mieć zróżnicowaną pensje mi-
nimalną w zależności od branży.

Niemcy spotykają się z krytyką niektórych eko-
nomistów oraz swoich partnerów w UE, przede
wszystkim Francji, za brak płacy minimalnej w
całej gospodarce.

Projektowi strategii zatrudnienia towarzyszy 9
analiz wskazujących m.in. na to jak popyt na pracę
może zwiększyć ułatwiona mobilność pracowni-
ków, wspieranie zatrudnienia młodych, elastyczne
formy zatrudnienia i ubezpieczenia (tzw. flexise-
curity), lepsze wykorzystanie potencjału zielonej
gospodarki, usług zdrowotnych i technologii IT oraz
zachęcanie do legalizacji pracy w szarej strefie.

KE podkreśla, że po raz pierwszy unijna strate-
gia koncentruje się na pobudzaniu popytu na pra-
cę, a nie - jak dotąd - na stronie podażowej (m.in.
podnoszenie kwalifikacji pracowników i uspraw-
nianie służb zatrudnienia). Proponuje też lepsze
wykorzystanie funduszy UE na szkolenia i staże.
KE kolejny raz apeluje o zniesienie restrykcji w
zatrudnieniu Rumunów i Bułgarów w innych pań-
stwach UE.

Obecnie 20 krajów UE, w tym Polska, ma
ustawowo regulowane pensje minimalne; w nie-
których krajach, jak w Niemczech, Austrii czy
krajach skandynawskich, wysokość wynagro-
dzenia minimalnego jest negocjowana w ukła-
dach zbiorowych partnerów społecznych. Usta-
wowe wynagrodzenia minimalne są bardzo zróż-
nicowane i wahają się od około 120 euro w Buł-
garii do 1758 euro w Luksemburgu (dane Euro-
statu z 2011 roku). Polska, z wynagrodzeniem
minimalnym około 350 euro, zajmuje 12 miej-
sce (na 20 państw).                           RP/PAP

Biedny jak
pracownik
W Europie przybywa biednych pracu-
jących. Problem jest na tyle poważny,
że Komisja Europejska umieściła wal-
kę z ubóstwem w samym centrum swo-
jej strategii gospodarczej, społecznej i
na rzecz zatrudnienia – „Europa 2020”.

Redakcja
„SPCH Solidarność”
wysyła miesięcznik

w formie elektronicznej
Prosimy o przysyłanie
swoich adresów e-mail

W 2008 r. (dane Eurostatu) 8 proc. wszystkich
pracowników w strefie euro żyło poniżej granicy
ubóstwa. Polska ze swoimi 11 proc. zajmuje nie-
stety po Grecji i Rumunii trzecie miejsce. Ozna-
cza to, że podjęcie pracy, nawet w pełnym wy-
miarze godzin, dla co dziesiątego zatrudnionego
w Polsce  nie jest gwarancją wynagrodzenia, któ-
re zapewni życie powyżej granicy ubóstwa.

Dział Informacji KK, www.ec.europa.eu
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Nad napisem „Prawda i Pamięć” na
cokole czterometrowego krzyża

umieszczona została płaskorzeźba Piety
Katyńskiej - Matki Boskiej obejmującej
martwego syna z przestrzeloną z tyłu
głową. Obelisk poświęcony ofiarom Gol-
goty Wschodu uwiecznia nazwy: Katyń,
Charków, Kijów, Kozielsk, Ponary, Ostasz-
ków, Mińsk, Starobielsk, Wołyń, Miedno-

je, Kuropaty i Syberia. Wypisano na nim
także nazwiska ośmiu mieszkańców Ćmie-
lowa, którzy zginęli w Katyniu w mundu-
rach policjantów i żołnierzy.

Na drugim obelisku pod symboliczną bia-
ło-czerwoną szachownicą umieszczono
nazwiska 96 ofiar katastrofy lotniczej pod
Smoleńskiem oraz napis: „Oddali życie w
służbie Ojczyzny w drodze na obchody 70.
rocznicy mordu katyńskiego”. Odrębne
epitafium informuje, że zginął tam prezy-
dent Lech Kaczyński wraz z małżonką
Marią Kaczyńską, a także ostatni prezy-
dent Rzeczpospolitej na uchodźstwie Ry-
szard Kaczorowski. „Żyli i odeszli w zgo-
dzie z wyznawanymi zasadami, nieza-
chwianą uczciwością i głęboką miłością do
ojczyzny” - wykuto niżej.

Podczas uroczystości przypomniano prze-
mówienie, które prezydent Lech Kaczyński
miał wygłosić w Katyniu 10 kwietnia 2010
roku. Zabrzmiały w nim m.in. słowa: „Zie-
mia przykryła ślady zbrodni, a kłamstwo miało
wymazać ją z ludzkiej pamięci”.

W Ćmielowie stanął pomnik
Katyń 1940-Smoleńsk 2010
Pomnik Katyń 1940-Smoleńsk 2010 - ku czci ofiar zbrod-
ni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej - odsłonięto w Ćmie-
lowie (Świętokrzyskie). Pod monumentalnym krzyżem z
granitu, ustawionym między dwoma obeliskami, spoczęła
urna z ziemią z grobów Katynia. Inicjatorem budowy była
Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidar-
ność” Zakładów Porcelany Ćmielów, i jej przewodniczący
Mirosław Rogoziński

Prezes PiS Jarosław Kaczyński, zaape-
lował w liście do uczestników ćmielow-
skiej uroczystości, żeby pamięć o tych,
którzy zginęli, pozostała na zawsze w ser-
cach i umysłach. „Jesteśmy to winni im i
sobie samym, bo to na nas ciąży zaszczyt-
ny obowiązek kontynuacji Ich dzieła” - za-
znaczył brat zmarłego tragicznie prezyden-
ta Lecha Kaczyńskiego.

„Aby marzenia o Polsce, jakiej oni pra-
gnęli, mogły się ziścić, musimy pokazać
milionom Polaków, ile nas łączy, przeko-
nywać wątpiących, wspierać przekona-
nych. W najświetniejszych tradycjach
Rzeczypospolitej ta misja - wskazywania
drogi - spoczywała na takich ludziach jak
ci, którzy na zawsze pozostaną dla nas
przykładem i wzorcem” - podkreślił były
premier w liście odczytanym przez posła
PiS Krzysztofa Lipca.

Uroczystość zgromadziła świętokrzy-
skich parlamentarzystów PiS, samorzą-
dowców, mieszkańców miasta i młodzież.
Przed odsłonięciem pomnika koncelebro-
wana była w intencji ojczyzny msza świę-
ta, której przewodniczył sandomierski bi-
skup pomocniczy Edward Frankowski.

Pomnik Katyń 1940-Smoleńsk 2010
stanął na placu obok kościoła. Został ufun-
dowany przez mieszkańców Ćmielowa i
sponsorów, dzięki staraniom miejscowe-
go komitetu społecznego. 

www.nieazalzna.pl/PAP

P omnik Katyński  w Ćmielowie poświęcił
Ksiądz biskup Edward Frankowski. Przed

symbolicznymi mogiłami oficerów zamordowa-
nych w Katyniu i ofiar katastrofy pod Smoleń-
skiem pochyliło się 13 sztandarów „Solidarno-
ści” z  Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „So-
lidarność” i Ostrowca Świętokrzyskiego.

Inicjatywa budowy pomnika powstała dzięki
wielkiemu zaangażowaniu i determinacji Prze-
wodniczącego Społecznego Komitetu Budowy
Pomnika Pana Józefa Nowaka oraz członków
Społecznego Komitetu. Działania Społecznego
Komitetu Budowy Pomnika Katyńskiego już od
samego początku były bardzo mocno wspierane
przez Międzyzakładową Organizację Związ-
kową NSZZ „Solidarność” Zakładów Porcelany
Ćmielów z przewodniczącym Mirosławem Ro-
gozińskim. Trzeba podkreślić wielki wysiłek or-
ganizacyjny, zaangażowanie i wytrwałość środo-
wiska „Solidarności” w Ćmielowie.

Kompozycja monumentalnego Krzyża Katyń-
skiego i pamiątkowych granitowych tablic powsta-
ła dzięki ofiarności społecznej i składkompublicz-
nym. Wielką pomoc okazała MOZ NSZZ „Soli-
darność” Zakładów Porcelany Ćmielów, a także
Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego
NSZZ „S” i SKOK im. Zygmunta Chmielewskie-
go. Monument, na którym umieszczono tablice z
nazwiskami 8 oficerów z Ziemi Ćmielowskiej, za-
mordowanych na wschodzie i 96 nazwisk ofiar ka-
tastrofy smoleńskiej, powstał dzięki pomocy wielu
organizacji zakładowych NSZZ „Solidarność”.
Wśród ofiarodawców byli: Zarząd Regionu Zie-
mia Sandomierska NSZZ „S” i organizacje zakła-
dowe NSZZ „S”: Elektrownia Stalowa Wola, Szpi-
tal Powiatowy w Stalowej Woli, Zakład Opieki Zdro-
wotnej w Stalowej Woli, Szpital Powiatowy w Ni-
sku, Federal Mogul Gorzyce, Kopalnia Siarki Ma-
chów, Cementownia Ożarów, Siarkopol w Tarno-
brzegu, Pilkington Sandomierz.

Pomnik Katyński stanął na placu przed kościo-
łem parafialnym. Wymowa monumentalnego po-
mnika, pierwszego na Ziemi Ćmielowskiej i Ostro-
wieckiej upamiętniającego Golgotę Wschodu, jest
niezwykle symboliczna. Ramiona czterometro-
wego krzyża jakby obejmują modlitwą wszyst-
kich Polaków zgładzonych, więzionych i cierpią-
cych na nieludzkiej ziemi. Pod krzyżem umiesz-
czono napis „Prawda i Pamięć”. Prawda i pa-
mięć o naszej wspólnej przeszłości warunkuje
naszą tożsamość, naszą przyszłość, budowaną
na dobrych, trwałych fundamentach. Nad napi-
sem umieszczono płaskorzeźbę Katyńskiej Piety
- Matki Bożej, obejmującej martwego syna z prze-
strzeloną z tyłu głową. Pomnik poświęcony Pola-
kom, ofiarom Golgoty Wschodu uwiecznia miej-
sca: ń, Charków, Kijów, Kozielsk, Ponary, Ostasz-
ków, Mińsk, Starobielsk, Wołyń, Miednoje, Kuro-
paty i Syberię. Wspomina także o wszystkich nie-
znanych do dziś miejscach, na rozległych obsza-
rach Związku Sowieckiego, gdzie ginęli nasi ro-
dacy. Na kolejnej tablicy wypisano imiona i na-
zwiska ośmiu mieszkańców Ćmielowa, oficerów
Wojska Polskiego i funkcjonariuszy Policji Pań-
stwowej, którzy zginęli w Katyniu.
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Na drugim obelisku pod biało-czerwoną
lotniczą szachownicą umieszczono nazwiska 96
ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem i na-
pis: „Oddali życie w służbie Ojczyzny w drodze
na obchody 70. rocznicy mordu katyńskiego”. Na
dużym epitafium zapisano, że pod Smoleńskiem
zginął prezydent Lech Kaczyński  wraz z mał-
żonką Marią Kaczyńską, a także ostatni prezy-
dent Rzeczpospolitej na uchodźstwie Ryszard
Kaczorowski. „Żyli i odeszli w zgodzie z wyzna-
wanymi zasadami, niezachwianą uczciwością i

głęboką miłością do Ojczyzny” - wypisano dla
wiecznej pamięci.

Pomnik Katyń 1940 - Smoleńsk 2010 jest sym-
boliczną mogiłą ofiar zbrodni katyńskiej i katastro-
fy smoleńskiej. Dlatego pod monumentalnym krzy-
żem z granitu, ustawionym między dwoma obeli-
skami, spoczęła urna z ziemią z grobów Katynia.

Już przed godziną 15.00 na dziedzińcu kościo-
ła pod wezwaniem Wniebowstąpienia Najświęt-
szej Marii Panny w Ćmielowie gromadziły się
liczne poczty sztandarowe „Solidarności” i wiele
delegacji związkowców z Regionu Ziemia San-
domierska i Ostrowca Świętokrzyskiego. Przed
ołtarzem w świątyni stanęło 16 pocztów sztanda-
rowych, a wśród nich 13 pocztów sztandarowych
„Solidarności”.

W uroczystości uczestniczyły poczty sztanda-
rowe NSZZ „Solidarność”:     Regionu Ziemia
Sandomierska,Porcelany Ćmielów, Huty Stalowa
Wola, Zakładu Kuźnia Matrycowa Stalowa Wola,
Huty Stali Jakościowych Stalowa Wola, Elektrowni
Stalowa Wola, Siarkopolu Tarnobrzeg, Kopalni
Siarki Machów, Federal Mogul Gorzyce, Cemen-
towani Ożarów, Regionalnej Sekcji Służby Zdro-
wia Regionu Ziemia Sandomierska i Celsy Ostro-
wiec Świętokrzyski.

Wśród licznych delegacji związkowych byli
przedstawiciele MOZ NSZZ „Solidarność” Pil-
kington Polska Sandomierz i Powiatowej Stacji
Sanitarno - Epidemiologicznej w Sandomierzu.
Eucharystię poprzedził program artystyczny z
recytacjami aktora Jana K. Szczygła i pieśniami
w wykonaniu chóru z parafii Najświętszego Ser-
ca Jezusowego ze Skarżyska - Kamiennej oraz

o naszej historii i dzie-
dzictwie. Zaapelował
także, aby pamięć o
tych, którzy zginęli, po-
została na zawsze w
sercach i umysłach.
„Jesteśmy to winni im
i sobie samym, bo to na
nas ciąży zaszczytny
obowiązek kontynuacji
Ich dzieła” - zazna-
czył brat zmarłego tra-
gicznie  prezydenta
Lecha Kaczyńskiego.

„Aby marzenia o Polsce, jakiej oni pragnęli,
mogły się ziścić, musimy pokazać milionom Po-
laków, ile nas łączy, przekonywać wątpiących,
wspierać przekonanych. W najświetniejszych tra-
dycjach Rzeczypospolitej ta misja - wskazywa-
nia drogi - spoczywała na takich ludziach jak ci,
którzy na zawsze pozostaną dla nas przykładem
i wzorcem” - podkreślił były premier w liście od-
czytanym przez posła PiS Krzysztofa Lipca.

Uroczystość zgromadziła świętokrzyskich par-
lamentarzystów PiS, samorządowców, mieszkań-
ców miasta i młodzież. Pomnik Katyński odsłoni-
li m.in. senator Beata Gosiewska, posłeł PIS Ja-
rosław Rusiecki , przewodniczący Społecznego
Komitetu Budowy Pomnika Józef Nowak,ks Jan
Rogoziński oraz Przewodniczący Solidarności
Porcelany Ćmielów Mirosław Rogoziński.

Po uroczystości związkowcy z MOZ NSZZ
„Solidarność” Zakładów Porcelany Ćmielów za-
prosili związkowców z pocztów sztandarowych
i wszystkich delegacji na skromny poczęstunek.
Przewodniczący MOZ NSZZ „Solidarność” Za-
kładów Porcelany Ćmielów Mirosław Rogoziń-
ski podziękował wszystkim ofiarodawcom za
pomoc w ufundowaniu pomnika oraz wszyst-
kim uczestnikom za udział i uświetnienie uro-
czystości.         Mirosław Rogoziński

Wśród uczestników uroczystości i licznych de-
legacji związkowców z Regionu Ziemia Sando-
mierska i pobliskiego Ostrowca Świętokrzyskie-
go była też liczna grupa młodych kibiców KSZO
Ostrowiec. Przewodniczący Zarządu Regionu
Ziemia Sandomierska NSZZ „S” Andrzej Kacz-
marek, w imieniu związkowców, złożył pod po-
mnikiem wieniec z biało- czerwoną szarfą z na-
pisem Chwała Bohaterom.

Podczas uroczystości przypomniano przemó-
wienie, które prezydent Lech Kaczyński miał wy-
głosić w Katyniu 10 kwietnia 2010 roku. Za-
brzmiały w nim także słowa: „Ziemia przykryła
ślady zbrodni, a kłamstwo miało wymazać ją z
ludzkiej pamięci”.
Prezes PiS  Jarosław Kaczyński  w liście do
uczestników  uroczystości w Ćmielowie podzię-
kował za wysiłek i prace dla utrwalenia pamięci

melodie patriotyczne i religijne w wyko-
naniu orkiestry z Kunowa.

Mszę świętą w intencji Ojczyzny, ofiar
zbrodni katyńskiej i tragedii smoleńskiej
celebrował ksiądz biskup Edward Fran-
kowski. Ksiądz biskup przypomniał w ho-
milii, że oficerowie zamordowani w Katy-
niu, jak i wszyscy, którzy zginęli w kata-
strofie smoleńskiej, poświęcili swoje życie
Ojczyźnie. Po Eucharystii ksiądz biskup
poświęcił monumentalny pomnik.
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Bezpośrednią przyczyną sporu było nie-
podpisanie przez NSZZ Solidarność

nowego zbiorowego układu pracy, który
zarząd spółki zaproponował związkow-
com. Ich zdaniem jego warunki byłyby
gorsze niż w poprzednim układzie i w to
miejsce zaproponowali wprowadzenie re-

gulaminu wynagradzania,
który miałby powielać zapi-
sy poprzedniego ZUZP.

Zdaniem byłego pre-
zesa PERN Przyjaźń, spół-
ki-matki OLPP, nie było przy-
padkiem, że konflikt na linii
związkowcy-zarząd zbiegł
się w czasie z kampania wy-
borczą przed wyborami par-
lamentarnymi. Podkreślał
również, że Grupa PERN
jest w dobrej kondycji finan-
sowej i spółce nie grożą
żadne ponure scenariusze,
które wymagałyby grupo-
wych zwolnień.

Najwyraźniej argu-
menty władz PERN i OLPP
przekonały związkowców,
gdyż 29 lutego doszło do pod-
pisania nowego ZUZP. -
Formalnie spór zbiorowy

jeszcze trwa i znajduje się niezmiennie na
etapie rokowań, jednak wobec faktu, że
większość żądań w sporze zbiorowym do-
tyczyła kwestii związanych z ZUZP liczy-
my na niezwłoczne zakończenie sporu –
mówi nam rzecznik prasowy OLPP Paweł
Mazur.

W tej chwili kwestie wynagrodzeń pra-
cowników spółki reguluje regulamin wy-
nagradzania z 2 listopada zeszłego roku.
– Traktujemy ten regulamin wyłącznie
jako dokument tymczasowy, obowiązują-
cy do czasu rejestracji nowego ZUZP w
Państwowej Inspekcji Pracy – zapewnia
Mazur.                                     wnp.pl

Żądania dotyczą podniesienia pensji za-
sadniczych około 250 pracownikom po

200 zł brutto miesięcznie (obligatoryjnie dla
każdego zatrudnionego) i wypłaty 150 zł
dodatku uznaniowego (takie podwyżki
przyznano w spółce dominującej koncer-
nu paliwowego, co jest wyznacznikiem w
negocjacjach w przypadku innych spółek).
Pierwszy termin rokowań wyznaczono na
piątek. - Jeśli nie uda się wypracować

kompromisu, to zamierzamy uruchomić
procedurę sporu zbiorowego - mówi oso-
ba zasiadająca we władzach jednego ze
związków zawodowych.

Jeśli do tego dojdzie, będzie to już trze-
cia spółka zależna Orlenu w sporze zbio-
rowym z władzami. Obecnie trwają one
w firmach świadczących usługi laborato-
ryjne i administracyjne (w sumie chodzi o
około 850 osób). Rozstrzygnięć i kolejnych
kroków w obu przypadkach można się spo-
dziewać także do końca tego tygodnia.
- W przypadku Orlenu Administracji szan-
sę na uzyskanie jakiejkolwiek podwyżki są
najmniej sze. Prezes tej spółki już odrzuci-
ła wszelkie postulaty. Natomiast pozosta-
łe sprawy powinny zakończyć się polu-

OLPP: coraz bliżej
ugody ze związkowcami

Pracownicy domagają się
wyższych pensji

Działające w PKN Orlen związki zawodowe nie porozumiały
się z zarządem zależnej firmy Orlen KolTrans w sprawie podwyżek dla jej pra-
cowników Jeśli w tym tygodniu strony nie wypracują kompromisu, ogłoszą spór
zbiorowy. Podobny spór trwa już w Orlen Laboratorium i Orlen Administracja.

bownie, choć poziom podwyżek może być
nieco niższy niż wyznaczony przez ten w
spółce głównej - mówi związkowiec. Szan-
sę na wypracowanie porozumienia oce-
nia na 60 do 40.

Porozumieniem zakończyły się niedaw-
ne negocjacje w sprawie podwyżek w
czterech innych firmach koncernu. Cho-
dzi o Bassel Orlen, Orlen Automatyka,
Orlen Asfalt i Orlen Eko.

Jest porozumienie
Związki zawodowe działające w płoc-

kim koncernie porozumiały się z zarządem
spółki zależnej Orlen KolTrans w sprawie
podwyżek dla jej pracowników. Udało się
wynegocjować podwyżkę pensji. Ale pro-
pozycje musi zaakceptować rada nadzor-
cza, więc związkowcy nie chcę ujawniać
treści porozumienia.

Światełko w tunelu widać też w przy-
padku administracyjnej spółki Orlenu. Na
przyszłą środę ustalono spotkanie z zarzą-
dem, który ma odnieść się do propozycji
związkowców.

2  400 zł nagrody jednorazowej dostaną
pracownicy głównej spółki PKN Orlen w
2012 r.                         Parkiet, Rzeczpospolita

Ubiegłoroczny konflikt między związ-
kowcami z Solidarności a zarządem
Operatora Logistycznego Paliw Płyn-
nych wydaje się przygasać. Wszystkie
związki podpisały nowy układ zbioro-
wy, który reguluje większość spornych
kwestii.
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Co więcej Zachem notuje złe wyniki finanso-
we. Ubiegłoroczna EBITDA Zachemu wy-

niosła minus 59 mln zł. Przychody zaś przekro-
czyły 859 mln zł. Dopiero w I kwartale tego roku
była widoczna poprawa firmy z Bydgoszczy. Jed-
nak, jak zaznacza Ciech, pomimo pozytywnego
wyniku EBITDA wynoszącego 1,7 mln zł przy
208 mln zł przychodów do zrobienia w spółce jest
wciąż bardzo wiele.

- W wynikach pierwszego kwartału widać już
wyraźnie efekty, prowadzonej od dwóch lat, re-
strukturyzacji Grupy Zachem - mówi Ryszard
Kunicki, prezes Ciechu.

Program naprawczy dla bydgoskiego Zache-
mu został zainicjowany przed dwoma laty w re-
akcji na pogarszające się warunki na głównych
rynkach zbytu. W 2011 roku zintensyfikowano i
pogłębiono działania podejmowane w ramach
programu restrukturyzacji tej części Grupy Ciech.
W ramach tego procesu w ubiegłym roku prze-
prowadzono m.in. zakup przez Ciech przedsię-
biorstwa produkującego pianki PUR oraz 50 proc.
należących do Zachemu udziałów w Transcle-
an, sprzedaż Centrum Tworzyw Sztucznych oraz
sprzedaż 75 proc. udziałów spółki zajmującej się
remontami i utrzymaniem ruchu. Dzięki realiza-
cji programu naprawczego Zachem uzyskał w
2011 roku około 50 mln zł, co zmniejszyło nega-
tywny wynik spółki. Jednocześnie w samej spół-
ce zredukowano zatrudnienie o 251 osób i dodat-
kowo ok. 347 osób w Grupie Zachem.
Jest oferta

Spółka chemiczna Ciech ma już
pierwszą konkretną ofertę cenową na
kupno tzw. starego Zachemu, w skład
którego wchodzi instalacja TDI, wy-
nika z wypowiedzi prezesa Ryszarda
Kunickiego.

Coraz bliżej decyzji
o sprzedaży Zachemu
W sprawie Zachemu są prowadzone bardzo poważne roz-
mowy z kilkoma inwestorami. Odbywają się intensywne spotkania, w tym ty-
godniu również spotykamy się z jednym z nich - potwierdził prezes Ciechu
Ryszard Kunicki. Grupa Ciech od pewnego czasu rozważa wyjście z Zachemu.
Spółka ta bowiem nie bardzo wpisuje się w strategię firmy.

„Mamy konkretną ofertę finansową od jednego
inwestora, zbliżoną do minimalnych naszych ocze-
kiwań” - powiedział Kunicki podczas prezentacji
wyników Ciechu, nie ujawniając nazwy zaintere-
sowanego.

Dodał, że są też prowadzone rozmowy w spra-
wie Zachemu także z innymi zainteresowanymi
podmiotami, choć nie złożyły one konkretnych
ofert cenowych.

Kunicki podkreślił, że rada nadzorcza Zache-
mu przyjęła trzy scenariusze dla spółki w ramach
jej restrukturyzacji. Prezes nie podał jednak szcze-
gółów.

Według niego, obecnie, po poprawie cen na
TDI, można spodziewać się dalszych umiarko-
wanych wzrostów.

Pod koniec marca „Rzeczpospolita” podała, że
wśród potencjalnych zainteresowanych na „sta-
ry” Zachem wymienia się chińską grupę Wan-
hua.

W I kw. 2012 roku Grupa Zachem po raz
pierwszy od półtora roku osiągnęła pozytywny
kwartalny wynik EBITDA w wysokości 1,69 mln
zł i to pomimo wyłączenia przejętego przez
Ciech w 2011 roku biznesu pianek PUR. W tym
samym okresie roku ubiegłego Grupa Zachem
poniosła 7,29 mln zł straty na poziomie EBIT-
DA. Przychody Grupy Zachem sięgnęły w I kw.
bieżącego roku 207,95 mln zł w porównaniu do
250,28 mln zł rok wcześniej.

Ciech podkreśla, że w wynikach pierwszego
kwartału widać już wyraźnie efekty, prowa-
dzonej od dwóch lat, restrukturyzacji Grupy
Zachem. Program naprawczy dla bydgoskie-
go Zachemu został zainicjowany przed dwo-
ma laty w reakcji na pogarszające się warunki
na głównych rynkach zbytu.

Dariusz Malinowski-wnp.pl

W tym i przyszłym roku bowiem bu-
dżet na inwestycje drogowe zosta-

je znacząco zmniejszony.
- Jesteśmy zaniepokojeni perspektywami
polskiego rynku asfaltów. Z danych Ge-
neralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Au-
tostrad wynika, że inwestycje drogowe w
latach 2012-2013 ulegną znaczącemu
zmniejszeniu – czytamy w raporcie IDM
SA.

Budżet na inwestycje drogowe w 2012
roku został zmniejszony o 23 proc. do po-
ziomu 26,2 mld zł. W 2013 może zmniej-
szyć się on aż o 50 proc. – Można więc
spodziewać się takiego samego spadku
popytu na asfalty - twierdzą analitycy
IDM.

Ich zdaniem może to poważnie uderzyć
w krajowych producentów asfaltów, któ-
rym w warunkach wysokich cen ropy co-
raz trudniej zachować opłacalność produk-
cji. – Dodatkowym problemem jest trud-
na sytuacja finansowa niektórych spółek
z sektora budowlanego. Obawiamy się, że
branża ta nie będzie w stanie poradzić so-
bie w warunkach rosnących cen asfaltów
- czytamy w raporcie.

Według szacunków w latach 2011 i 2012
sprzedaż w Polsce ma wynieść ok. 1,8 mln
ton asfaltów rocznie. Sam Lotos jest w
stanie wyprodukować około miliona ton
tych produktów. Spółka nie obawia się jed-
nak spadku zapotrzebowania na asfalty. –
Nawet po okresie dużych inwestycji, któ-
rych realizację zaplanowano do 2015 roku,
zakładamy znaczną konsumpcję asfaltów
drogowych, wynikającą z potrzeb utrzy-
mania sieci drogowej na odpowiednim
poziomie – mówił portalowi wnp.pl w ze-
szłym roku prezes spółki Lotos Asfalt Le-
szek Stokłosa. W okresach gorszej ko-
niunktury na asfalty w Polsce większa
część produkcji jest kierowana na eksport.

W ostateczności zawsze pozostaje jed-
nak możliwość przekierowania ciężkich
frakcji przerobu ropy z instalacji asfalto-
wych na inne rodzaje produktów. – Jeśli
wystąpi nieopłacalność tego produktu, to
będzie on wypierany przez inny bardziej
marżowy produkt rafineryjny - przyznaje
prezes Lotos Asfalt. Takie możliwości dają
Lotosowi nowe instalacje zbudowane w
ramach Programu 10+.

Spadek popytu
na asfalty
uderzy w rafinerie
Polskie rafinerie mogą stanąć nieba-
wem w obliczu kolejnego znaczącego
problemu – spadku krajowego zapo-
trzebowania na asfalty - oceniają ana-
litycy DM IDMSA.
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Można było odczuć, w jakim kierunku wła-
dza zmierza. Zaczęły się nagonki na opo-

zycję jawne obrażanie Lecha Kaczyńskiego i
coraz wyraźniej zaczął się kształtować wizeru-
nek agresora. Jednym ze sposobów pokonania
przeciwnika jest zlikwidowanie jego dowództwa,
wprowadzenie chaosu i opanowanie mediów. W
załączonym artykule przedstawione są takie do-
wody, które wyraźnie wskazują, jaki charakter
miało to tragiczne wydarzenie
I. Przygotowania
1. 9 kwietnia 2009 r. – MON podpisuje
umowę dotyczącą remontu dwóch Tu-154. Prze-
targ wart jest ponad 69 mln zł, wygrywa go kon-
sorcjum firm MAW Telecom i Polit Elektronik.
Ta druga spółka nie jest nawet zarejestrowana w
KRS.Z niewyjaśnionych przyczyn odrzucono ofer-
tę poważnych kontrkandydatów, wśród nich Me-
talexportu-S i państwowego Bumaru. Jak infor-
mowała agencja lotnicza Altair, MON wybrało
wykonawcę remontu bez analizy propozycji ce-
nowych innych oferentów.Właścicielem zakła-
dów w Samarze, które wybrało konsorcjum, jest
Oleg Deripaska, który był przesłuchiwany przez
zachodnich prokuratorów w związku z podejrze-
niami o pranie brudnych pieniędzy i kontakty z
mafią. Z kolei silniki tupolewa remontowane są
w zakładach kontrolowanych przez Siergieja
Czemiezowa – byłego agenta KGB, który od 1983
do 1988 r. pracował pod przykrywką w Dreźnie,
mieszkając po sąsiedzku z obecnym premierem
Rosji – Władimirem Putinem. Przy naprawie sil-
ników nie był obecny żaden przedstawiciel pol-
skich służb.
2. Kwiecień 2009 r. – w wypowiedzi dla
telewizji Gazeta.pl Janusz Palikot, wówczas poseł
PO, stwierdza: „Na wypadek, gdyby Lech Ka-
czyński nie był w stanie wypełniać swej roli do
końca swojej kadencji, musi być ktoś, kto jest poza
tą bieżącą grą, (…) w związku z rolą konstytu-
cyjną marszałka Komorowskiego, który jest wska-
zywany jako ta osoba, która na wypadek śmierci
musi zastąpić prezydenta Polski, to wskazane
byłoby, by ludzie nie odebrali tego jako element
gry, tylko autentyczne, konstytucyjne uprawnie-
nie marszałka”.
3. 3 maja 2009 r. – Bronisław Komorowski
w rozmowie z RMF FM mówi: „Nie pretenduję
do roli wieszcza czy proroka (…). Przyjdą wybo-
ry prezydenckie albo prezydent będzie gdzieś le-
ciał i to się wszystko zmieni”. Bronisław Komo-
rowski nie wyjaśnił, co miał na myśli, choć pytał
go o to po katastrofie Jarosław Kaczyński.
4. Lato 2009 r. – ABW opracowuje szczegó-
łową analizę opisującą sytuację jednoczesnej
śmierci najwyższych dowódców Wojska Polskie-

(1)Dla tych, którzy mają
jakiekolwiek wątpliwości
Można przeprowadzać badania, organizować konferencje
naukowe, albo kierować się zwykłym ludzkim rozumem i

logiką. Wydarzenia, które nastąpiły po objęciu władzy przez PO wskazywały na
antynarodowy kierunek działania aparatu administracyjnego i rządowego.

go i prezydenta RP, a także innych ważnych oso-
bistości państwowych i sposób przejęcia władzy.
5. 1 września 2009 r. – w Sopocie spotykają
się premierzy Donald Tusk i Władimira Putin.
Niespodziewanie udają się na półgodzinną roz-
mowę w cztery oczy na słynne sopockie molo
(choć oficjalny plan przewidywał spotkanie w
hotelu Sheraton). Według rzecznika polskiego
rządu Pawła Grasia mówiono m.in. o wspólnych
polsko-rosyjskich uroczystościach katyńskich.

6. Wrzesień 2009 r. – dochodzi do zorgani-
zowanego ataku cybernetycznego na serwery
polskich instytucji  państwowych. Jak pisze
„Rzeczpospolita”, atak na polskie ośrodki rządo-
we został przeprowadzony z terytorium Federa-
cji Rosyjskiej.
7. Koniec grudnia 2009 r. – biuro ówcze-
snego marszałka Sejmu Bronisława Komorow-
skiego rozsyła parlamentarzystom foldery rekla-
mowe MAW Telecom – firmy wchodzącej w
skład konsorcjum, które wygrało przetarg na re-
mont polskich tupolewów.
8. 23 grudnia 2009 r. – w Warszawie ląduje
po remoncie w Samarze rządowy Tu-154M 101.
Tego samego dnia znaleziono ciało Grzegorza
Michniewicza, dyrektora generalnego w kance-
larii premiera Tuska. Michniewicz miał najwyż-
sze poświadczenia bezpieczeństwa, zarówno kra-
jowe, jak i NATO oraz Unii Europejskiej. Przez
jego ręce przechodziły niemal wszystkie doku-
menty kancelarii premiera, także tajne. Michnie-
wicz, który według prokuratury popełnił samo-

bójstwo, nie zostawił żadnego listu pożegnalne-
go. Ostatnią osobą, z którą rozmawiał w cztery
oczy przed śmiercią, był Tomasz Arabski, szef
kancelarii premiera. W aktach prokuratorskich,
do których dotarła „GP”, czytamy: „Z zeznań
szeregu świadków jednoznacznie wynika, iż
Grzegorz Michniewicz miał najbliższe dni do-
kładnie zaplanowane. W dniu 23 grudnia 2009 r.
planował bowiem pojechać do Białogardu, aby z
żoną i jej rodziną spędzić święta. Wszystkie jego
zachowania podejmowane nie tylko w ostatnich
dniach, ale także i godzinach życia, wskazywały,
iż plan ten chce wypełnić. Wskazuje na to choć-
by sporządzony przez niego wniosek urlopowy,
zakup prezentów czy też podejmowanie jeszcze
późnym wieczorem 22 grudnia przygotowania do
wyjazdu. Niewątpliwie więc decyzja o popełnie-
niu samobójstwa podjęta została nagle pod wpły-
wem impulsu”.

9. Styczeń 2010 r. – Donald Tusk, murowa-
ny faworyt zbliżających się wyborów prezydenc-
kich, niespodziewanie rezygnuje z kandydowa-
nia. Tłumaczy to zamiarem utrzymania władzy
premiera i niewielkimi uprawnieniami prezyden-
ta. 31 marca 2010 r. Zyta Gilowska, komentując
decyzję Tuska, stwierdziła: „Taka wolta, na do-
kładkę niezbyt serio objaśniana żyrandolami, ma
skrywany komponent, jakąś tajemnicę”.
10. 3 lutego 2010 r. – rosyjska agencja In-
terfax podaje, że „premier Federacji Rosyjskiej
Władimir Putin zaprosił prezesa Rady Ministrów
Donalda Tuska do wspólnego uczczenia pamięci
ofiar Katynia”. Kancelaria premiera Tuska poin-
formowała, że zaproszenie zostało przekazane
w czasie rozmowy telefonicznej, do której doszło
z inicjatywy strony rosyjskiej i że uroczystości
odbędą się w pierwszej połowie kwietnia 2010 r.
Putin pominął w zaproszeniu prezydenta RP Le-
cha Kaczyńskiego.
11. 14 lutego 2010 r. – do pracy w Mini-
sterstwie Spraw Zagranicznych zostaje 
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przywrócony Tomasz Turowski; od razu miano-
wany ministrem pełnomocnym w ambasadzie RP
w Moskwie. Turowskiemu zostaje powierzone
zadanie przygotowania wizyt w Katyniu premie-
ra Tuska i prezydenta Kaczyńskiego. Z donie-
sień IPN wynika, że w latach 1976–1985 Turow-
ski był w PRL agentem najbardziej elitarnej, za-
konspirowanej komórki wywiadu: Wydziału XIV
w Departamencie I. Dostęp do danych tej agentu-
ry miały służby sowieckie. Jak ujawnił „Nasz
Dziennik”, Turowski w latach 90. rozpracowy-
wany był przez Urząd Ochrony Państwa, który
sprawdzał jego kontakty z oficerem rosyjskiego
wywiadu Grigorijem Jakimiszynem.
12. 20 lutego 2010 r. – Władimir Grinin,
ambasador rosyjski w Polsce, kłamie, że nie do-
stał pisma, wysłanego do niego 27 stycznia 2010
r. przez Mariusza Handzlika podsekretarza stanu
w Kancelarii Prezydenta z informacją, że w kwiet-
niu Lech Kaczyński planuje w Katyniu oddanie
hołdu pomordowanym polskim oficerom. Można
sądzić, że Grinin wykonuje rozkazy bezpośred-
nio otrzymane od Władimira Putina. Obaj znają
się jeszcze z drugiej połowy lat 80. Gdy Putin był
agentem KGB we wschodnioniemieckim Dreź-
nie, Grinin stał na czele sowieckiej ambasady w
NRD. Tuż po katastrofie – w czerwcu 2010 r. –
Grinin „awansuje”. Zostaje ambasadorem Rosji
w Niemczech.
13. 17 marca 2010 r. – szef Kancelarii Pre-
miera, minister Tomasz Arabski udaje się do
Moskwy (to druga z kolei wizyta Arabskiego w
Moskwie – pierwsza, według informacji „GP”,
odbyła w styczniu 2010 r.). Celem drugiego poby-
tu w Rosji są ustalenia dotyczące przebiegu wi-
zyty premiera i prezydenta w Katyniu – wynika z
relacji towarzyszącego mu funkcjonariusza Biu-
ra Ochrony Rządu. Spotkanie z Rosjanami odby-
wa się... w jednej z moskiewskich restauracji; co
jeszcze bardziej dziwne, nie uczestniczy w nim
nikt z resortu spraw zagranicznych ani z Amba-
sady RP w Moskwie. Tego samego dnia Arabski
spotyka się też z Jurijem Uszakowem, wicesze-
fem kancelarii Władimira Putina. Nie wiadomo
jednak, czy do rozmowy doszło właśnie w mo-
skiewskiej restauracji, czy wcześniej lub później
w jakimś innym miejscu.
14. Marzec 2010 r. – przedstawiciele Kan-
celarii Prezydenta nie mogą skontrolować stanu
lotniska w Smoleńsku. Wizyta przygotowawcza,
która miała się odbyć w Katyniu i Moskwie mię-
dzy 3 a 5 marca 2010 r., zostaje w ostatniej chwili
odwołana, a zaplanowany na 10 marca wyjazd
grupy roboczej do Smoleńska zostaje uznany przez
stronę rosyjską za nieaktualny. 19 marca do Mo-
skwy ma się udać minister w Kancelarii Prezyden-
ta Mariusz Handzlik, ale 16 marca ambasador Je-
rzy Bahr przekazuje mu informację, że w związku
ze zorganizowaną 17–18 marca wizytą delegacji
rządowej z ministrem Tomaszem Arabskim w
Moskwie nie jest to możliwe. Przez cały ten czas
Kancelaria Prezydenta sygnalizuje swoje wątpli-
wości dotyczące stanu lotniska w Smoleńsku.
15. 5 kwietnia 2010 r. – następuje prze-
rwanie pracy serwerów MSZ. Praca resortu kie-

katastrofą, a po niej
zaczyna ustępować,
by po godzinie niemal
całkowicie  s ię  roz-
proszyć.
24. Kontrolerzy
wieży w Smoleńsku,
wbrew rosyjskim minimom (gęsta mgła), nie
wydają zakazu podejścia do lądowania i nie za-
mykają lotniska ze względu na warunki atmosfe-
ryczne, zagrażające bezpieczeństwu lotów stat-
ków powietrznych.
25. Załoga samolotu jest błędnie informo-
wana o położeniu na kursie i ścieżce, gdy w rze-
czywistości samolot jest ponad ścieżką i zbacza
z kursu.
26. Płk Krasnokucki nakazuje kontrole-
rowi, który po raz kolejny sugeruje odesłanie sa-

molotu na lotnisko zapasowe, by polecił załodze
polskiego samolotu zejście do 100 m: „Doprowa-
dzamy do 100 metrów, 100 metrów i koniec roz-
mowy”.
27. Przed lądowaniem samolotu z prezy-
dentem RP nad lotniskiem pojawia się i znika Ił-
76, którego roli nikt do dziś nie wyjaśnił.
28. Od czwartej minuty przed tragedią trwa
niewyjaśniona cisza w eterze – milkną wówczas
rozmowy między wieżą i Tu-154. Pada tylko ko-
menda „na kursie i ścieżce” i „horyzont 101”.
Polsce kontrolerzy twierdzą, że to absurdalne i
niewiarygodne, gdyż określenia „na kursie i ścież-
ce” są niemożliwe bez uprzednich poprawek kur-
su. Wskazuje to na prawdopodobieństwo sfałszo-
wania stenogramów.
29. Gdy samolot znajduje się na wyso-
kości 15 m nad ziemią, zanika zasilanie głów-
nego komputera pokładowego FMS i rejestrato-
rów lotu. Polski Tu-154M znajduje się wówczas
ok. 60–70 m przed miejscem pierwszego zde-
rzenia z gruntem.
30. Gdy samolot z delegacją prezydencką
zbliża się do lotniska w Smoleńsku, na płycie nie
ma ani jednego funkcjonariusza BOR, nie ma też
podstawionej kolumny samochodów ani oczeku-
jących na polską delegację dziennikarzy.

Grzegorz Wierzchołowski,
Leszek Misiak - Gazeta Polska

Za miesiąc ciąg dalszy:
III. Po katastrofie,

IV. Śledztwo,
V. Awanse, odznaczenia, dymisje

rowanego przez Radosława Sikorskiego zostaje
na wiele godzin sparaliżowana. Jak się okazuje,
w najnowocześniejszym budynku Ministerstwa
Spraw Zagranicznych, tzw. szpiegowcu, miesz-
czącym m.in. serwery z tajnymi danymi, doszło
do przerwania zasilania zewnętrznego. „Jestem
w MSZ od wielu lat, ale czegoś takiego nie pa-
miętam” – opowiada 6 kwietnia 2010 r. tygodni-
kowi „Polityka” jeden z dyplomatów.
16. 7 kwietnia 2010 r. – na stronach inter-
netowych Rządowego Zespołu Reagowania na
Incydenty Komputerowe CERT. GOV. PL poja-
wia się komunikat o możliwych atakach ukierun-
kowanych na pracowników instytucji administra-
cji publicznej w Polsce. 9 kwietnia „gigantycz-
na” (jak informowała wówczas telewizja TVN)
awaria teleinformatyczna paraliżuje pracę naj-
większego polskiego banku PKO BP.

17. Minister Klich zezwala na uczestnic-
two w locie do Smoleńska najwyższych dowód-
ców polskiej armii; zapewnia jednocześnie na
piśmie, że on sam „też się tam wybiera”. Kilka
dni później rezygnuje jednak z uczestnictwa w
delegacji.
18. MON nie zapewnia generałom WP na
czas delegacji prezydenckiej ochrony Żandarme-
rii Wojskowej – do Katynia nie poleciał ani jeden
żołnierz ŻW, choć taka ochrona przysługiwała
generałom ustawowo.
19. Dzień przed wylotem do Smoleńska
Rosjanie cofają zgodę, by funkcjonariusze BOR,
którzy mieli zabezpieczać wizytę prezydenckiej
delegacji na miejscu, posiadali ze sobą broń.
II. Przed tragedią
20. Organizatorzy lotu w Polsce nie wy-
znaczają przed wylotem lotnisk zapasowych, jak
również rezerwowego samolotu, choć nakazuje
to instrukcja HEAD.
21. Polska załoga Tu-154M 101 otrzy-
muje od Rosjan karty podejścia lotniska Smoleńsk-
Siewiernyj, zawierające błędne dane. Była to
prawdopodobnie jedna z przyczyn katastrofy.
22. Tu-154M 101 musi lądować z kierunku
wschodniego, gdzie są jary i drzewa, których nie
ma od strony zachodniej. Jak się okazało, jesie-
nią 2009 r. zdemontowano na lotnisku Smoleńsk-
Siewiernyj system nawigacyjnego naprowadza-
nia samolotów od strony zachodniej.
23. Niespodziewanie , wbrew prognozom
meteorologicznym, w okolicy lotniska Smoleńsk-
Siewiernyj pojawia się mgła, która nasila się przed
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Poziomo: 1. kozak; 9. rzu-
ca kalumniami; 10. bojo-
wa i myśliwska broń
drzewcowa; 11. byt; 13.
typowy polski „biznes-
men”; 14. warstwa zapra-
wy na murze; 16. nie noś
ich do lasu; 19. lennik; 21.
nie przynosi jej już zasia-
danie w sejmie; 22. nie-
wybredny pod adresem;
24. przewóz z prądem rze-
ki; 26. ma swojego gene-
rała; 28. żywioł biurokra-
ty; 33. sadystka; 34. ska-
żony spirytus; 35. napad;
36. banita; 37. konsu-
ment.

Pionowo: 1. trep choć nie
w wojsku; 2. coraz czę-
ściej z lumpeksu; 3. kawa-
łek ksiażki; 4. przepisy-
wacz, skryptor; 5. uoso-
bienie zła; 6. kontur; 7. je-
denastka na trawce, a on
na ławce; 8. ludowa lub
rockowa; 12. wizażystka
po polsku; 15. między sie-
kaczem a trzonowym; 16.
rzecz niezwykła; 17. jed-
nostka chronologiczna
dziejów Ziemi, część epo-
ki; 18. gra na nim organi-
sta; 19. surowiec na kości;
20. szpitalna i balowa; 23.
dziewczynka z gąskami;
25. bublorób; 26. nieburze-
nie; 27. drugi nurt tej sa-
mej rzeki; 29. drukarz w
drewnie; 30. na progu…;
31. tonie w obłokach
dymu; 32. nielubiana miej-
ska, niezbędna pożarna.

Hasło krzyżówki
to myśl

Henryka Ibsena
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Z galerii
Żukowa
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Ruki pa szwam!

Tak toczno, towariszcz
priedsiedatiel. Tak toczno!

Owoc miłości
Po pracowitej

nocy zmęczona Ko-
marzyca wracała
do domu. Marzyła
tylko o jednym:
przysiąść w spokoju i przetrawić krwistą
kolację, za którą musiała się tyle nalatać.
Pracowity Kornik rył i drążył kolejne tune-
le przez cały dzień. Zleceń napływało mnó-
sto, więc pracował do rana. Postanowił zro-
bić sobie przerwę na papierosa i wyszedł
na zewnątrz. I wtedy się spotkali...

Kornik patrzył na ponętne ciało Koma-
rzycy, a ta obrzucała zaciekawionym spoj-
rzeniem jego muskuły.
- Bzzz, bzzz... - szepnęła Komarzyca;
- Bezy, bezy... - odparł Kornik.

To była miłość od pierwszego wejrzenia.
Kochali się, jak szaleni, nie przejmując się
niczym. Plotka z szybkością błyskawicy
rozeszła się po łące i wtedy zaczęły się trud-
ności. Świat stanął im naprzeciw. Postano-
wili jednak zalegalizować związek. Rodzi-
ny odwróciły się od nich, a znajomi nie
chcieli już ich znać. Zostali wyklęci, odrzu-
ceni od reszty społeczeństwa.

Niedługo urodziło się dziecko... Potwór
zrodzony z krwiopijcy Komarzycy i nie-
strudzonego drążyciela Kornika. Poczwa-
ra, przed którą wszyscy będą uciekać.
Dziecko, które tylko rodzice będą kochać...
Spoglądał na nich z kołyski swymi złośli-
wymi oczkami...

Tak narodził się KOMORNIK...

Bajka o drwalu
Podczas pracy drwalowi siekiera i wpa-

dła do wody. Usiadł i zaczął płakać. Ulito-
wał się nad nim dobry Bóg, i podał mu sie-
kierę całą ze złota. - To nie moja siekiera,
dobry Boże - powiedział drwal. Bóg podał
mi siekierę ze srebra. - Ta też nie jest moja.
Podał mu Bóg siekierę żelazną. - Tak, to
moja siekiera, dzięki ci, Boże!

Uradował się Bóg i w nagrodę podaro-
wał mu tamte dwie drogocenne siekiery.

Nastepnego roku drwal pracował nad
rzeką z żoną. Biedna kobieta pośliznęła się
i wpadła w głębinę. Znów usłyszał Bóg
płacz drwala, zszedł do wody i wyłonił się
podając nieszczęśnikowi Jennifer Lopez.
- Czy to twoja żona? - Tak, dobry Boże to
moja! - Ty kłamco - rozgniewał się Bóg. -
To nie jest twoja żona! - Wybacz mi, Boże.
Jeśli powiediałbym, że nie, to wrócił byś i
przyprowandził Cameron Diaz, Jeśli znów
powiedziałbyn - nie, to wróciłbyś, Boże z
moją żoną i dgybym wtedy powiedział -
tak, otrzymałbym od ciebie wszystkie trzy,
a ja, Panie jestem tylko biednym drwalem.
Nie dałbym rady i dlatego skłamałem...

Jaki z tego morał? Jeśli męzczyzna
kłamie, to zawsze w pożytecznym i
szczytnym celu!

Polski minister udał się w oficjalną pod-
róż do Francji. Jednym z punktów wizyty
była kolacja u francuskiego odpowiedni-
ka. Widząc jego wspaniałą willę, z obra-
zami wielkich mistrzów na ścianach, pyta
się, jak on zapewnia sobie taki poziom życia
ze skromnej pensji urzędnika republiki.
Francuz zaprasza go do okna:
- Widzi pan tę autostradę?
- Tak.
- Ona kosztowała 20 miliardów franków,
firma wypisała fakturę na 25, a różnicę
przekazała mi.

Dwa lata później minister francuski udaje
się do Polski i odwiedza swojego polskie-
go odpowiednika. Kiedy podjeżdża pod
domostwo ministra, jego oczom ukazuje się
najpiękniejszy pałac jaki widział w życiu.
Pyta od razu:
- Nie rozumiem, dwa lata temu stwierdził
pan, że prowadzę książęce życie, ale w
porównaniu do pana... Polski minister pod-
chodzi do okna:
- Widzi pan tam autostradę?
- Nie.
- No właśnie.

Do hotelu w Związku Radzieckim późną porą
przybył podróżny:
- Poproszę o pokój na jedną noc.
- Niestety, mamy tylko wolne jedno miejsce w
pokoju pięcioosobowym.
- Może być, w końcu to tylko jedna noc - odpo-
wiedział podróżny i pomaszerował do wskaza-
nego pokoju. Ułożył się wygodnie i zamierzał
zasnąć, ale współtowarzysze grali w brydża, opo-
wiadali sobie kawały i co chwila wybuchali gło-
śnym śmiechem. Podróżny ubrał się i zszedł do
recepcji:
- Poproszę 5 herbat na górę za jakieś 10 minut.
Wrócił do pokoju i mówi:
- Panowie tak swobodnie opowiadacie sobie dow-
cipy, a przecież tutaj może być założony pod-
słuch!
- Co pan! w hotelu?
- Możemy to łatwo sprawdzić - panie kapitanie!
poproszę 5 herbat pod 14-stkę.

Rzeczywiście, w tym momencie przynoszą her-
batę. Współtowarzysze z lekką obawą kładą się
spać. Rano podróżny wstaje i widzi że prócz niego
w pokoju nie ma nikogo. Schodzi do recepcji:
- Co się stało z moimi współlokatorami?
- Rano zabrała ich milicja.
- A mnie dlaczego nie zabrali?
- Bo kapitanowi spodobał się ten dowcip z herbatą.

Spotykają się Obama, Putin i Tusk. Pierwszy
mówi: - Słuchajcie, co byście mi poradzili, je-
den z moich ministrów jest narkomanem, ale
nie wiem który!

Na to Putin: - I co to za problem? Jeden z
moich jest w mafii, też nie wiem który, to chyba
gorzej, nie?

Wtedy Tusk: - No kochani, to jeszcze nic, u
mnie któryś jest fachowcem, i też nie mam poję-
cia, kto...

W Związku Radzieckim po raz pierwszy wy-
dano Biblię. Jej pierwsze zdanie brzmiało nastę-
pująco: "Snaczala nie było niczewo, tolka towa-
riszcz Bog prochazałsia ulicami Maskwy".
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(1)Kiedy starszy pracownik
jest chroniony przed zwolnieniem
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Zgodnie z obecnie obowiązującym art. 39 KP
pracy pracodawca nie może wypowiedzieć

umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje
nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emery-
talnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu
uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem
tego wieku. Zatem uzyskanie szczególnej ochro-
ny przedemerytalnej zależy od osiągnięcia wie-
ku poprzedzającego wiek emerytalny oraz wy-
kazania się odpowiednio długim zatrudnieniem
uprawniającym do nabycia emerytury.

Wejście w czteroletni okres ochronny nie spra-
wia, że pracownik może się czuć bezpiecznie.

Należy pamiętać, że nabycie ochrony nie ozna-
cza, że znikają albo z mocy prawa stają się nie-
ważne wcześniejsze działania firmy zmierzają-
ce do zwolnienia podwładnego. Jeżeli więc pra-
codawca wręczył pracownikowi wypowiedzenie,
którego bieg kończy się już w okresie ochron-
nym, to jest ono skuteczne i wraz z końcem okre-
su wypowiedzenia pracownik w wieku ochron-
nym traci pracę. Potwierdził to Sąd Najwyższy w
wyroku z 7 kwietnia 1999 r., w którym stwierdził,
że zakaz wypowiedzenia umowy o pracę z art.
39 k.p. nie obowiązuje przed osiągnięciem wieku
przedemerytalnego, chociażby wiek ten pracow-
nik przekroczył w okresie wypowiedzenia (I PKN
643/98, OSNP 2000/11/418).
Zdaniem sądu zakaz związany został wyłącznie
z pojęciem wypowiedzenia umowy o pracę, bez
względu na to, kiedy w wyniku tej czynności praw-
nej następuje rozwiązanie stosunku pracy. Jest to
konstrukcja prawna zakazująca wypowiedzenia
umowy w okresie trwania ochrony przedemery-
talnej, która nie sprzeciwia się rozwiązaniu sto-
sunku pracy, jeżeli wypowiedzenie zostało doko-
nane przed datą obowiązywania zakazu wypo-
wiedzenia. Istota tego odnosi się zatem do niedo-
puszczalności wypowiedzenia kontraktu w okre-
sie ochronnym, co nie wyłącza możliwości jego
rozwiązania w tym okresie, jeżeli w dacie wypo-
wiedzenia podwładny nie był jeszcze objęty za-
kazem, o którym stanowi art. 39 k.p.

Należy też pamiętać, że ochrona przedemery-
talna nie obowiązuje, gdy zajdą okoliczności uza-
sadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedze-
nia z winy pracownika. Takie działanie uzasad-
nia ciężkie naruszenie obowiązków pracowni-
czych czy zawiniona przez pracownika utrata
uprawnień niezbędnych do wykonywania pracy
na danym stanowisku, a także popełnienie prze-
stępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie
na zajmowanym stanowisku.

Osiągnięcie wieku emerytalnego daje ochronę przed utratą pracy. Można jed-
nak zwolnić starszą osobę np. z powodów dyscyplinarnych

Przykład 1: Chronione etat i warunki
Co do zasady ochrona obejmuje zakaz wypo-

wiadania wynikających z umowy warunków pra-
cy i płacy w trybie art. 42 k.p. Oczywiście strony
umowy o pracę w drodze porozumienia mogą w
dowolny sposób kształtować wzajemne relacje,
ale pracodawca nie może po prostu wręczyć pra-
cownikowi w wieku przedemerytalnym wypowie-
dzenia zmieniającego.

Są jednak w tym zakresie wyjątki. Taki znajdu-
je się w ustawie z 13 marca 2003 r. o szczegól-
nych zasadach rozwiązywania z pracownikami
stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pra-
cowników (Dz. U. nr 90, poz. 844 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 5 ust. 5 tej ustawy pracodawca,
dokonując zwolnienia grupowego z przyczyn nie-
dotyczących pracowników, może wypowiedzieć
podwładnemu korzystającemu z ochrony przed-
emerytalnej dotychczasowe warunki pracy i pła-
cy. Osoba taka nie straci pracy, ale może otrzy-
mać propozycję zmiany istotnych dla niej ele-
mentów określających zasady świadczenia pra-
cy i jej wynagradzania. Jeżeli będzie ona rady-
kalna i trudna do zaakceptowania, np. będzie do-
tyczyć zmiany organizacji pracy na zmianową,
to może doprowadzić do zakończenia stosunku
pracy, bo pracownik, nawet chroniony, ma prawo
nie przyjąć zaproponowanych mu warunków.

Przepisy ograniczają pracodawcy możliwości
obniżenia wynagrodzeń. Oczywiście firma może
zmienić zasady wynagradzania, ale w konse-
kwencji będą one miały neutralny wpływ na po-
ziom zarobków chronionego pracownika. W myśl
art. 5 ust. 5 i 6 ustawy o zwolnieniach grupowych
zatrudnionemu, któremu w wyniku wypowiedze-
nia zmieniającego obniżono wynagrodzenie, przy-
sługuje do końca trwania okresu ochrony przed-
emerytalnej dodatek wyrównawczy obliczony
zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów
kodeksu pracy.

Sposób wyliczania wysokości tego świadcze-
nia określa rozporządzenie ministra pracy i poli-
tyki socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposo-
bu ustalania wynagrodzenia w okresie niewyko-
nywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiące-
go podstawę obliczania odszkodowań, odpraw,
dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia
oraz innych należności przewidzianych w kodek-
sie pracy (Dz. U. nr 62, poz. 289 z późn. zm.).
Należy przypomnieć, iż ustawę o zwolnieniach
grupowych stosują tylko pracodawcy zatrudnia-
jący co najmniej 20 pracowników.       CDN

Tomasz Zalewski-Gazeta Prawna

Pieśń Kronika

Marek Grechuta
Tadeusz Nowak (1975)

Ta ziemia taka czysta,
jakby umieciona skrzydłem aniołów.
Cicha i równinna, tyle już wycierpiała,
a zawsze dziecinna.
Ufa, że dobroć jest tylko dobrocią,
a prawo tak jest prawem,
jak pola się złocą, kiedy żyto dojrzewa,
jak zimą śnieg pada.
Tu wierzą wciąż,
że sąsiad szanuje sąsiada,
że chleb jest święty,
jeszcze świętsza praca.
Ta ziemia wielkiej myśli,
kiedy ją zdeptano
jak ogień tysiąc iskier
- tysiąc wielkich ludzi
rozrzuciła po świecie.
Kto pustynię budził,
kto gasił żar równika
kto topił lodowiec,
jeśli nie iskry jej - wielcy synowie
współumarli z tęsknoty.
Teraz powróceni
w jedno wspólne ognisko
zbudują na ziemi więcej,
niźli ktokolwiek - widzę to ja ślepy.
W dalekich ziemiach
za to umierali moi ojcowie.
Za gniazdo bociana, za chleb,
za tę równinę, co niepokalana.
Za to powietrze
ze wszystkich mądrości najzdrowsze,
za ludzi zgodnych,
mądrych i cierpliwych,
za najwierniejszych z wiernych,
uczciwych z uczciwych.
Za mą Ojczyznę
- Polszczyznę, Mazowsze.
W dalekich ziemiach za to umierali.


