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...i mia³y byæ
europejskie

standardy
pracy...

Zaginione dowody
Czy kiedykolwiek dowiemy siê, kto i dlacze-
go zamordowa³ Piotra Jaroszewicza? Œlady
prowadz¹ na Wschód...        ...na str. 13 i 14

Kiedy Warszawa,
Kraków, Gdañsk? Przed euromanifestacj¹

17 wrzeœnia obradowaæ bêd¹ we Wroc³awiu
ministrowie finansów i gospodarki krajów
UE. Przemarsz zwi¹zkowców reprezentu-
j¹cych wszystkie organizacje nale¿¹ce do
EKZZ ma byæ sygna³em dla polityków, ¿e
nie ma zgody na dalsze ograniczanie praw
pracowniczych.                             ...na str. 3

Demonta¿ polskiego
sektora naftowaego

Projekt ustawy o zakazie prywatyzacji Gru-
py Lotos, który zosta³ z³o¿ony przez PiS
nie trafi pod obrady Sejmu w tej kadencji.
Czy zamiast marzeñ o narodowym naftowo-
gazowym czempionie pozostan¹ tylko wspo-
mnienia o historycznej ju¿ Grupie Lotos,
której nazwa zostanie zmieniona np. na
Gazpromnieft Polska?                ...na str. 8 i 9

Odchudzanie Polic
Kilka lat temu zak³ady zatrudni³y 700 nowych
pracowników. To nam wytkniêto w ostatnim
raporcie NIK - mówi Krzysztof Ja³osiñski, pre-
zes Polic. Czas na redukcje?  ...na str. 10 i 11

Urzêdnik skarbowy przyszed³ do Kluski i innych
polskich przedsiêbiorców zabieraj¹c im maj¹-
tek bez wyroku s¹dowego (ja ci zabiorê, a ty siê
teraz s¹dŸ). I co? Wszyscy m¹drze cmokaj¹, z
politowaniem kiwaj¹ g³owami i... nic. Wyprano
ludziom mózgi, ws¹czono znieczulicê na krzyw-
dê spowodowan¹ bandytyzmem pañstwa.

Rz¹dz¹ca kleptokracja zmusza ludzi, jak nie
wolników, do coraz ciê¿szej pracy podwy¿-

szaj¹c i tak ju¿ niebotyczne podatki, do wyrzecze-
nia siê korzystania z owoców swojej pracy bo trze-
ba utrzymaæ coraz wiêksz¹ liczbê urzêdników, bo
gang polityczny musi nakraœæ siê przy budowie sta-
dionów, bo trzeba sp³acaæ lichwiarzom rozkradzione
przez urzêdników niebotyczne d³ugi pañstwowe,
to wszyscy m¹drzy cmokaj¹ i... naradz¹j¹ siê oraz
zapraszaj¹ na uroczystoœci.

Nêdza, wyzysk, eksploatacja, brak perspektyw
na awans spo³eczny; roœnie beznadziejnoœæ. Oli-
garchia proponuje reszcie spo³eczeñstwa status
pó³niewolniczej si³y roboczej, której po okradze-
niu podatkami rzuci siê jakieœ och³apy.

Bandyckie nadpodakowe pañstwa, ich „etyka”
i metody znalaz³y naœladowców. Jeœli bandyta z
pieczêci¹ urzêdnika mo¿e zabraæ komuœ dom, to
czemu nie mo¿e tego zrobiæ bandyta wmieszany
w t³um protestuj¹cych, jeœli mo¿na wymyœlnymi,
bestialskimi podatkami pozbawiæ ludzi samocho-
du, odzie¿y, sprzêtu, a daæ to klasie urzêdniczej
w postaci podwy¿ek, przywilejów i setek tysiêcy
nowych stanowisk to bandyci na ulicach zaczêli
kopiowaæ legalne przestêpstwa pañstwa w sto-
sunku do obywatela, zaczêli okradaæ mieszkañ-
ców angielskich miast.

Musimy sobie uœwiadomiæ, ¿e labirynt podat-
ków, VAT, ZUS, dochodowy, akcyza, gruntowy,
zabieraj¹ce Polakom - jak wyliczy³o centrum Ada-
ma Smitha - nawet do 83 proc. Dochodu, to dowód
na dokonanie ekonomicznej okupacji spo³eczeñ-
stwa przez oligarchiê. Podatki w tej wysokoœci, które
pozbawiaj¹ ludzi prawa do posiadania dzieci, ich
wychowywania i kszta³cenia to zwyk³y bandytyzm
w bia³ych rêkawiczkach, dokonywany przez ban-
dytów w bia³ych ko³nierzykach.

The Economist dziwi siê, ¿e w krajach nasze-
go regionu, ¿e w Polsce, ludzie nie protestuj¹,
pomimo wyj¹tkowego wyzysku jakim s¹ podda-
ni. T³umaczy to tym, ¿e ci szczególnie niszczeni
ekonomicznie przez pañstwo, ci którzy mogliby
wyjœæ na ulice, znajduj¹ siê w fabrykach na Za-
chodzie. „O ile zachodni Europejczycy rozpo-

czynaj¹ zamieszki, kiedy s¹ dociœniêci, o tyle ich
wschodni odpowiednicy biernie emigruj¹”.

By³y polski polityk twierdzi, ¿e zazdroœci Ara-
bom: „Jestem zafascynowany! W ich ¿¹daniach
zobaczy³em siebie sprzed 30 lat. Przypomnia³a mi
siê prawda, tak przez nas zbanalizowana, ¿e wol-
noœæ jest uniwersalnym pragnieniem ka¿dego cz³o-
wieka. Zobaczy³em, jak to wielkie zgromadzenie
m³odych ludzi, nie wykrzykuj¹ce ani antyizrael-
skich, ani antyzachodnich frazesów, na g³os mu-
ezina pochyli siê zgodnie przed Bogiem. Przypo-
mnia³a mi siê kolejna klisza: gdañscy stoczniowcy
w sierpniu 1980 roku klêcz¹cy jak jeden m¹¿ przed
Najœwiêtszym Sakramentem w rêkach ksiêdza
Jankowskiego. Tamto zdjêcie obieg³o œwiat i œwiat
siê przestraszy³ polskiej religijnoœci”.

P³on¹ce miasta Anglii to przyk³ad upadku poli-
tycznego i spo³ecznego Zachodu. W tle rozru-
chów jest ucisk ekonomiczny, pozbawienie fak-
tycznych praw oraz rozbicie rodziny przez terror
propagandowy. Bunt przeciw wyzyskowi oligar-
chii przerodzi³ siê w bandyckie zamieszki.

Kiedy rozruchy ogarn¹ Warszawê, Kraków,
Gdañsk, mo¿e Œl¹sk? W którym momencie Po-
lacy nie zdzier¿¹ swojego upodlenia? Bezkarna
kleptokracja nie ma umiaru, jedynie si³¹ mo¿na
jej wydrzeæ z gard³a zaw³aszczone bogactwo na-
rodowe, zaw³aszczon¹ pracê milionów Polaków.

Mam nadziejê, ¿e kiedy Polacy wyjd¹ na ulicê
to bêdzie to walka o prawa polityczne, wolnoœci
ekonomiczne, niskie podatki, o prawa cz³owieka
z etycznym przes³aniem Naszego Papie¿a o god-
noœci Osoby Ludzkiej. W innym wypadku grozi
nam scenariusz angielski.¤¤¤¤¤

(kleptokracja - gr. kléptein kraœæ,
kratein rz¹dziæ; dos³. rz¹dy z³odziei).

Marek Mojsiewicz
PS. Odebranie
nam mo¿liwoœci
samodz ie lnego
organizowania
uroczystych ob-
chodów 31 Sierp-
nia, to policzek
wymierzony w
tych, którzy 30 lat
temu szykowali siê
do I Walnego Zjaz-
du Delegatów
NSZZ „Solidar-
noœæ”. W tej mie-
rze wspó³praca z
„kleptokra-cj¹”
te¿  nie powinna
mieæ miejsca. fot. L. Biernacki

To moja polityka
- Ani premier Tusk, ani prezydent Komorow-
ski nie s¹ z mojej bajki, lecz trudno nie sza-
nowaæ reprezentantów najwy¿szych organów
pañstwa - mówi Piotr Duda, a Janusz Œnia-
dek, ¿e Zwi¹zek musi reagowaæ na politykê
pañstwa. - Nie dam sobie zamkn¹æ ust oskar-
¿eniami o politykê!                       ...na str. 4 ,5
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By³em dzisiaj w innym miejscu na Westerplatte.
Odwo³a³em siê do s³ów Jana Paw³a II, który

powiedzia³: „Ka¿dy ma swoje Westerplatte”. Ka¿-
dy ma coœ takiego, co jest w stanie broniæ, wartoœci
dla której warto siê poœwiêciæ. Co jest jednocze-
œnie zadaniem, czymœ do wykonania. Stoj¹c tutaj,
zastanawiam siê, czym jest Westerplatte dla Soli-

darnoœci. Jej si³a i jednoœæ musi byæ postulatem.
Zwi¹zek taki jak ten, który by³ najwiêkszym obok
Ghandiego ruchem spo³ecznym w dziejach œwiata,
zwi¹zek, który zmieni³ Polskê, Europê i œwiat, nie
jest celem sam w sobie. To, co dla Solidarnoœci naj-
wa¿niejsze, to sprawiedliwoœæ dla ludzi pracy -
powiedzia³ prezes PiS.
- Dzisiaj mamy do czynienia z wielkim kryzysem,
nie tylko polskiej transformacji. To jest œwiatowy
kryzys pewnej ideologii, która sta³a siê pogl¹dem
naukowym. By³ kiedyœ jedyny s³uszny œwiatopo-
gl¹d naukowy, teraz mamy drugi. Efektem tego jest
wielki znak zapytania, jak ma wygl¹daæ œwiat w
przysz³oœci i jak ma wygl¹daæ Polska w przysz³o-
œci. Otó¿ nie tak jak teraz. Poniewa¿ ten kraj dzieli
siê na tych, którzy wiecznie p³ac¹, i tych, którzy
maj¹ monopol na zarabianie. - skrytykowa³ obec-
ny system w Polsce Kaczyñski.
- Zapytajmy, kto ma byæ podmiotem, który ma
now¹ Polskê kszta³towaæ? To polskie pañstwo,
które jest narzêdziem Narodu. To polskie pañstwo
musi ten problem podj¹æ, a to oznacza odrzucenie
naukowego pogl¹du, w którym wszelka polityka
gospodarcza jest niedopuszczalna. Takie pañstwo
musi byæ tez podmiotem akceptowalnym, a to zna-
czy, ¿e takie pañstwo musi byæ sprawiedliwe.

Ta sprawiedliwoœæ to legitymacja dla tych, któ-
rzy rz¹dz¹. Ta sprawiedliwoœæ wymaga tak¿e, by-
œmy potrafili zaspokoiæ potrzeby tych, którzy
sami s¹ czêsto pozbawieni takich mo¿liwoœci, a
którzy nam tê wolnoœæ budowali i j¹ wywalczyli.
Naszych kombatantów. To nasz œwiêty obowi¹-
zek. - doda³.
- „Nie ma biednych narodów, s¹ tylko Ÿle rz¹dzone.
Polacy zas³uguj¹ na wiêcej, ale wszyscy Polacy, a
nie tylko niektórzy. Wierzê, ¿e te has³a stan¹ siê

W historycznej sali BHP
- To miejsce powinno pozostaæ sanktuarium „Solidarno-
œci”. To jest Polskie sanktuarium nie tylko tych pokoleñ,
które w tym przedsiêwziêciu uczestniczy³y, ale tych, które

przyjd¹ w przysz³oœci - powiedzia³ Jaros³aw Kaczyñski o Sali BHP.

dyrektyw¹ dla tych, którzy przejm¹ w³adze - pre-
zes PiS odwo³a³ siê do has³a kampanii wyborczej -
„Tamten szczególny nastój przypomnia³em sobie
dzisiaj, Tamten nastrój by³ zapowiedzi¹ zwyciêstwa.
Mam nadziejê, ¿e tak jest i tym razem. Zwyciê¿y-
my” - takimi s³owami zakoñczy³ spotkanie prezes
Jaros³aw Kaczyñski ze stoczniowcami.

J.Œniadek:
w³adza odwróci³a siê od ludzi
- Obecna w³adza odwróci³a siê od wartoœci
Sierpnia, odwróci³a siê od ludzi. Sierpieñ ’80
wymaga nie tylko pamiêci, wymaga konty-
nuacji – powiedzia³ by³y szef Solidarnoœci Ja-
nusz Œniadek podczas dzisiejszej uroczysto-
œci w Stoczni Gdañskiej.
- Nie mo¿e byæ wolnoœci dla prowadzenia go-
spodarki rabunkowej, bez inwestowania w
kapita³ ludzki. Nasilaj¹ siê zjawiska do nie-
p³acenia za pracê – oceni³ Janusz Œniadek.
- Has³o wyborcze Platformy Obywatelskiej
brzmi „Polska w budowie”, ale buduje siê pa-

³ace dla wybranych, a nie domy dla wszystkich. W
Polsce niszczy siê dobre miejsca pracy. Ju¿ tylko
po³owa pracuj¹cych Polaków ma sta³e zatrudnie-

nie. Taka jest polityka pañstwa sprzyjaj¹ca wy-
branym. Tak wygl¹da budowanie Polski dla wy-
branych - Œniadek odniós³ siê w ten sposób do pro-
gramu Platformy.
- Wolnoœci nie mo¿na tylko posiadaæ, trzeba j¹
stale zdobywaæ - przestrzega³ Jan Pawe³ II.
Patentu na „Solidarnoœæ” te¿ nie daje siê na ca³e
¿ycie. Egzamin z Solidarnoœci trzeba zdawaæ
codziennie. Polska potrzebuje wizji i mê¿ów
stanu na miarê Eugeniusza Kwiatkowskiego.
Polscy robotnicy potrzebuj¹ Solidarnoœci jesz-
cze bardziej jak w 1980 roku - doda³. - Idea³y
sierpnia ¿yj¹ nie tylko w murach tej sali, ¿yj¹
w naszych sercach. Polsce potrzebne jest pra-
wo, Polsce potrzebna jest sprawiedliwoœæ,
Polsce potrzebna jest Solidarnoœæ – zakoñczy³
Janusz Œniadek, kandydat PiS do Sejmu.
- Przyjaciele, czujê zaszczycony, ¿e mogê mówiæ
do was z tego miejsca., ¿e jestem dzisiaj z wami na
tej sali – powiedzia³ Maciej £opiñski, by³y szef

gabinetu Prezydenta œp. Lecha Kaczyñskiego. -
Chcia³em wam powiedzieæ o naszym Prezydencie.
O patronie Ruchu, którym kierujê, o moim szefie i
przyjacielu, o profesorze Lechu Kaczyñskim. By³
cz³owiekiem Solidarnoœci jako jej dzia³acz, przy-
wódca, polityk, intelektualista, a tak¿e jako prezy-
dent RP. By³ cz³owiekiem Solidarnoœci a¿ do swo-
jej tragicznej œmierci. „Solidarnoœæ” to g³ówne s³o-
wo w jego spuœciŸnie. Chcia³ zbudowaæ Polskê
solidarn¹. Ten zryw by³ najwa¿niejszym doœwiad-
czeniem jego pokolenia.
- Ruch spo³eczny imienia prezydenta Lecha Ka-
czyñskiego odwo³uje siê do myœli prezydenta. Dla-
tego jako Ruch popieramy program Prawa i Spra-
wiedliwoœci. Program Polski solidarnej. Panie pre-
zydencie chcemy wype³niæ Twój testament - po-
wiedzia³ Maciej £opiñski.

Na sali obecny by³ równie¿ legendarny przy-
wódca „Solidarnoœæ”, kandydat na senatora Andrzej
Gwiazda. - Mamy wiele w historii naszego narodu
przyk³adów zachowañ, z których mo¿emy byæ
dumni. Jednym z nich jest Solidarnoœæ. Jest to wa¿-
ne nie tylko dla Polaków. Uwa¿am, ¿e Solidarnoœæ
da³a przyk³ad i mo¿e byæ Ÿród³em inspiracji dla
ludzi wszystkich ras, narodowoœci i jêzyków – po-
wiedzia³ Gwiazda.
- Mija 31 lat, i przez ten czas panuje w Polsce nurt
deprecjonowania Solidarnoœci, zatajania i przeina-
czania faktów, które zjawisko Solidarnoœci odbie-
raj¹ wa¿noœæ i majestat. Jestem zaszokowany, gdy
na wielu spotkaniach z m³odzie¿¹, patrz¹ ze zdu-
mieniem, bo pierwszy raz s³ysz¹ o tym jaka by³a

Solidarnoœæ - oceni³ Andrzej Gwiazda.
- Solidarnoœæ by³a wielkim romantycznym
zrywem, a najwiêkszym pomnikiem jaki
mo¿na wystawiæ Solidanoœci by³ stan wo-
jenny. Solidarnoœæ opar³a siê spiskowi w spo-
sób profesjonalny. Trzeba by³o u¿yæ wiê-
zieñ, pa³ek i ZOMO. P³ynie z tego jedna
nauka. Je¿eli naród wie czego chce i trzyma
siê tych zasad, ka¿da si³a zewnêtrzna staje
siê nieskuteczna.
- W tej chwili stoimy wobec upadku nastêp-
nego systemu ideologicznego. Systemu któ-
ry po ‘89 roku nazwano transformacj¹. Ten
system umiera. Wszystkie kryzysy maj¹ jed-

no Ÿród³o. To dysproporcje pomiêdzy dochodami
bogatych i biednych. Od lat ‘30 wszystkie kryzy-

sy maj¹ to samo Ÿród³o - kiedy bogaci rob¹ interesy
na biednych - oceni³ stan polskiej gospodarki An-
drzej Gwiazda.¤   ¤   ¤   ¤   ¤    (foto. Edyta Nowicka)

Pr

P
praw pracowniczych, NIE dla polityki
ciêæ” w stolicy Dolnego Œl¹ska demon-
strowaæ bêd¹ zwi¹zkowcy z Polski i kil-
kudziesiêciu krajów Europy
rem protestu jest Europejska Konfedera-
cja Zwi¹zków Zawodowych.

- Decyzja o dacie i miejscu akcji zapad³a
podczas ostatniego kongresu EKZZ, któ-
ry w maju odby³ siê w 
rze 
przez Polskê unijnej prezydencji i zapla-
nowanego na 17 wrzeœnia we 
spotkania ministrów finansów krajów Unii
Europejskiej – wyjaœnia Jerzy 
wiceprzewodnicz¹cy NSZZ „Solidarnoœæ”,
odpowiedzialny za przygotowania zwi¹z-
ku do wrzeœniowego protestu.

W

lityki ustawicznych ciêæ socjalnych i obni-
¿ania wynagrodzeñ. Zaprotestuj¹ te¿ prze-
ciwko dyktatowi rynków finansowych i
agencji ratingowych oraz deregulacji stan-
dardów pracy i p³acy
dów spo³ecznych i demonta¿owi dialogu
spo³ecznego.
– W proteœcie mo¿e wzi¹æ udzia³ nawet
10 tys. cz³onków NSZZ „Solidarnoœæ”. W
przeciwieñstwie do manifestacji 30 czerw-
ca, za przygotowanie której odpowiada³y
w du¿ej mierze poszczególne regiony „So-
lidarnoœci”, tym razem ciê¿ar przygotowañ
i uczestnictwa spad³ na struktury bran¿o-
we naszego zwi¹zku. 
boryka siê przecie¿ z powa¿nymi proble-
mami, które bêdzie chcia³a zasygnalizowaæ
we 

przy okazji szczytów unijnych, odbywaj¹

NSZZ „Solidarnoœæ” rozpoczyna przygotowania do du¿ej manifestacji z udzia³em
zwi¹zkowców z ca³ej Eur
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UWAGA!
Redakcja „SPCH Solidarnoœæ” zamierza uruchomiæ wysy³anie mie-
siêcznika w formie elektronicznej (popularny format PDF) do indywi-
dualnych odbiorców - cz³onków zwi¹zku.
nnnnn Prosimy zatem o przysy³anie na adres e-mail redakcji swoich
adresów, na które chcielibyœcie otrzymywaæ miesiêcznik.
nnnnn Prosimy te¿ podaæ w treœci nazwê i siedzibê macierzystej orga-
nizacji zwi¹zkowej.

Organizacje te postanowi³y wspólnie przeciw-
stawiæ siê rz¹dowym planom podniesienia tzw.
p³acy minimalnej do 1500 z³. Wystosowa³y w tej
sprawie list do premiera Donalda Tuska. Chc¹ wy-
cofania siê z tego szkodliwego projektu, który nie-
uchronnie prowadzi do zwiêkszenia bezrobocia.

Andrzej Sadowski z Centrum im. Adama Smitha
przewiduje, ¿e wprowadzenie rz¹dowego projek-
tu spowoduje wzrost bezrobocia w Polsce o kilka
procent. Cezary KaŸmierczak ze Zwi¹zku Przed-
siêbiorców i Pracodawców odwo³uje siê z kolei do
historycznych przyk³adów z innych krajów (np.
USA), które wyraŸnie pokazuj¹, ¿e skutki takich
regulacji s¹ dok³adnie odwrotne od za³o¿eñ.

Administracyjne wyznaczanie wartoœæ „p³acy
minimalnej” jest absurdem, hamuj¹cym inicjatywê
gospodarcz¹ polskich obywateli. Pracuj¹c i zdo-
bywaj¹c odpowiednie kwalifikacje, mogliby zara-
biaæ znacznie wiêcej ni¿ „p³aca minimalna”. W obec-
nym systemie zamiast pracowaæ staj¹ siê sta³ymi
klientami pomocy spo³ecznej i organizacji charyta-
tywnych - zauwa¿a Jerzy Bartnik ze Zwi¹zku
Rzemios³a Polskiego.
- Co zrobi¹ pracodawcy po wprowadzeniu nowej
p³acy minimalnej? Po prostu zwolni¹ tych wszyst-
kich, których praca nie jest tyle warta, i ¿adne
uchwa³y zwi¹zków zawodowych czy Sejmu tego
nie zmieni¹. Matematyki nie uda³o siê pokonaæ
nawet Zwi¹zkowi Radzieckiemu. - stwierdzi³ An-
drzej Blikle, prezes Stowarzyszenia Inicjatywa
Firm Rodzinnych.

Proponuj¹ wspóln¹ walkê o obni¿enie opodat-
kowania pracy. W Polsce jest ono absurdalne - siê-
ga ok. 60 procent, co oznacza, ¿e praca opodatko-
wana jest na poziomie wódki! Pracodawca do ka¿-
dego tysi¹ca wyp³aconego pracownikowi do rêki,
musi zap³aciæ w formie ró¿nych podatków i sk³a-
dek prawie 600 z³otych! To jest g³ówn¹ przyczy-
na niskich p³ac w Polsce i bezrobocia. I to jest rze-
czywisty problem - zauwa¿a Andrzej Sadowski,
wiceprezydent Centrum im. Adama Smitha.¤¤¤¤¤

Przed euromanifestacj¹

Wy¿sza p³aca minimalna
to wzrost bezrobocia?

P³aca minimalna jest
jednym z najwiêk-

szych wrogów ludzi
biednych i niewykszta³-
conych, a jej podniesie-
nie przyczyni siê do dal-
szego pogarszania sytu-
acji ekonomicznej wielu polskich rodzin - uwa¿aj¹
przedstawiciele Centrum im. Adama Smitha, Inicja-
tywy Firm Rodzinnych, Zwi¹zku Przedsiêbiorców
i Pracodawców oraz Zwi¹zku Rzemios³a Polskiego.

Pod has³ami „TAK dla europejskiej so
lidarnoœci, TAK dla miejsc pracy i

praw pracowniczych, NIE dla polityki
ciêæ” w stolicy Dolnego Œl¹ska demon-
strowaæ bêd¹ zwi¹zkowcy z Polski i kil-
kudziesiêciu krajów Europy. Organizato-
rem protestu jest Europejska Konfedera-
cja Zwi¹zków Zawodowych.

- Decyzja o dacie i miejscu akcji zapad³a
podczas ostatniego kongresu EKZZ, któ-
ry w maju odby³ siê w Atenach. O wybo-
rze Wroc³awia zdecydowa³ fakt przejêcia
przez Polskê unijnej prezydencji i zapla-
nowanego na 17 wrzeœnia we Wroc³awiu
spotkania ministrów finansów krajów Unii
Europejskiej – wyjaœnia Jerzy Wielgus,
wiceprzewodnicz¹cy NSZZ „Solidarnoœæ”,
odpowiedzialny za przygotowania zwi¹z-
ku do wrzeœniowego protestu.

Zwi¹zkowcy z ca³ej Europy bêd¹ we
Wroc³awiu domagaæ siê zaprzestania po-

lityki ustawicznych ciêæ socjalnych i obni-
¿ania wynagrodzeñ. Zaprotestuj¹ te¿ prze-
ciwko dyktatowi rynków finansowych i
agencji ratingowych oraz deregulacji stan-
dardów pracy i p³acy, degradacji standar-
dów spo³ecznych i demonta¿owi dialogu
spo³ecznego.
– W proteœcie mo¿e wzi¹æ udzia³ nawet
10 tys. cz³onków NSZZ „Solidarnoœæ”. W
przeciwieñstwie do manifestacji 30 czerw-
ca, za przygotowanie której odpowiada³y
w du¿ej mierze poszczególne regiony „So-
lidarnoœci”, tym razem ciê¿ar przygotowañ
i uczestnictwa spad³ na struktury bran¿o-
we naszego zwi¹zku. Wiêkszoœæ z nich
boryka siê przecie¿ z powa¿nymi proble-
mami, które bêdzie chcia³a zasygnalizowaæ
we Wroc³awiu - mówi Jerzy Wielgus.

Podobne manifestacje, organizowane
przy okazji szczytów unijnych, odbywaj¹

NSZZ „Solidarnoœæ” rozpoczyna przygotowania do du¿ej manifestacji z udzia³em
zwi¹zkowców z ca³ej Europy, która 17 wrzeœnia odbêdzie siê we Wroc³awiu.

siê od kilku lat. Wczeœniej EKZZ zorgani-
zowa³ takie protesty m. in. w Lublanie,
Pradze i Budapeszcie. We Wroc³awiu spo-
dziewanych jest nawet 10 tys. goœci z ca-
³ej Europy. Liczn¹ reprezentacjê wysta-
wi¹ te¿ Ogólnopolskie Porozumienie
Zwi¹zków Zawodowych i Forum Zwi¹z-
ków Zawodowych. W sumie na ulicach

stolicy Dolnego Œl¹ska demonstrowaæ
bêdzie kilkadziesi¹t tysiêcy osób.
Europejska Konfederacja Zwi¹zków Za-
wodowych zrzesza 83 organizacje zwi¹z-
kowe z 36 krajów, a tak¿e 12 europejskich
struktur bran¿owych. Do organizacji cz³on-
kowskich EKZZ nale¿y ok. 60 milionów
zwi¹zkowców. W Polsce cz³onkami
EKZZ s¹ NSZZ „Solidarnoœæ” i Ogólno-
polskie Porozumienie Zwi¹zków Zawodo-
wych. O cz³onkostwo ubiega siê Forum
Zwi¹zków Zawodowych.¤¤¤¤¤

Dzia³ Informacji KK

√√√√√  ¯¹damy odpowiedzialnych i odwa¿-
nych decyzji oraz polityki zmierzaj¹cej
do budowy Europy Socjalnej oraz uczci-
wego, zapobiegaj¹cego wykluczeniu
systemu europejskiego zarz¹dzania.
√√√√√  Chcemy europejskiej solidarnoœci
i wzmocnienia Europy Socjalnej.
√√√√√  Chcemy europejskiej solidarnoœci
i zapewnienia zrównowa¿onego rozwo-
ju gospodarczego.
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Mamy scenê polityczn¹
tak¹, jak¹ mamy...

Z Piotrem Dud¹, przewodnicz¹cym Solidarnoœci, rozmawia³
na antenie Polskiego Radia 9 sierpnia Pawe³ Wojewódka.

Dzisiaj dosz³o do takiego wa¿ne-
go spotkania, spotkania chyba

po latach i podobno by³a niez³a atmosfera – Lech
Wa³êsa spotka³ siê z Komisj¹ Krajow¹.
Piotr Duda: Gdy w ubieg³ym roku w paŸdzier-
niku zosta³em wybrany , moje pierwsze kroki skie-
rowa³em o by³ego przewodnicz¹cego Lecha Wa-
³êsy, a tak¿e do ksiêdza arcybiskupa S³awoja Lesz-
ka G³odzia, i wtedy poroz-
mawialiœmy o problemach,
o przysz³oœci, któr¹ ja chcê
realizowaæ w Zwi¹zku. Ju¿
wtedy mówi³em, ¿e zapra-
szam na spotkanie z prezy-
dium. No i dzisiaj dosz³o do
tego spotkania, z czego je-
stem bardzo zadowolony,
dlatego ¿e porozmawialiœmy
o bardzo wa¿nych sprawach
bie¿¹cych, poinformowa³em
pana prezydenta, co dzisiaj
Solidarnoœæ jako zwi¹zek
zawodowy na bie¿¹co stara
siê realizowaæ...

Ale o tym za chwilê. Poroz-
mawiajmy wobec tego nieco
o historii. Zbli¿a siê 31. rocz-
nica podpisania Porozumieñ
Gdañskich i 30. rocznica, to
jest chyba istotne, I Krajowe-
go Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarnoœæ. I zosta-
³o wystosowane zaproszenie do pana prezydenta
Lecha Wa³êsy, aby wzi¹³ udzia³ w uroczystoœciach
i 30 sierpnia, które maj¹ siê odbyæ w Brukseli, tam
jeden z placy zostanie nazwany imieniem Solidar-
noœci Roku 80, a tak¿e na uroczystoœci 31 sierp-
nia. I co na to pan prezydent Lech Wa³êsa?

Tak, rozmawialiœmy o tych sprawach, bo Ko-
misja Krajowa jest wspó³organizatorem uroczy-
stoœci 31 sierpnia. Wrêczy³em panu prezydento-
wi zaproszenie, które przyj¹³. W tym dniu tak¿e
jest otwarcie wystawy z okazji 30. okr¹g³ej rocz-
nicy I Zjazdu Krajowego.

Rozmawialiœmy tak¿e o 30 sierpnia, to, co bê-
dzie siê dzia³o w Brukseli, to szef Parlamentu
Europejskiego wyszed³ w³aœnie z tak¹ wspania³¹
inicjatyw¹. Bêdziemy, z prezydentem Wa³ês¹ i z
przewodnicz¹cym Parlamentu Europejskiego w
ods³aniaæ Plac im. Solidarnoœci 1980 r. Jest to dla
mnie wielkim zaszczytem, ¿e Solidarnoœæ jest i
by³a jedna, ¿e nie ma dwóch Solidarnoœci. W tym
temacie tak¿e jutro siê spotykam z panem Je-
rzym Buzkiem aby w Gdañsku o bie¿¹cych spra-
wach, wa¿nych dla pracowników i zwi¹zkow-
ców rozmawiaæ.

Czyli, panie przewodnicz¹cy, niechêci wzajem-
ne pomiêdzy panem prezydentem a Komisj¹ Kra-
jow¹ czy niektórymi dzia³aczami Solidarnoœci zo-
sta³y ju¿ teraz prze³amane.

Jesteœmy ludŸmi, ka¿dy w jakiœ sposób inaczej
postrzega rzeczywistoœæ, tylko inni o tym mówi¹,
a ja staram siê to wdra¿aæ w ¿ycie, ¿eby siê piêk-
nie ró¿niæ. Pan prezydent ma te¿ ró¿ne spojrze-
nia, ale przede wszystkim powinniœmy siê spoty-
kaæ i o tych sprawach rozmawiaæ, a nie wzajem-
nie siê obra¿aæ. I to by³o w³aœnie pokazane na
takim spotkaniu, ró¿nego rodzaju propozycje z

mojej strony, czy pana prezydenta, czy prezy-
dium Komisji Krajowej, gdzieœ na pewno spo-
tkaj¹ siê w jednym miejscu. Bêdziemy starali siê
znaleŸæ dla pana prezydenta miejsce, ¿eby w ja-
kichœ obszarach nam pomaga³. Bêdziemy siê spo-
tykaæ, rozmawiaæ, a nie wzajemnie obra¿aæ, bo
wokó³ nas jest tyle nienawiœci, tyle wrogoœci, nie
tylko w Polsce, ale i w Europie, ¿e musimy z tym
koñczyæ.

Panie przewodnicz¹cy, a nie obawia siê pan tej
nowej tradycji, która ma miejsce na wa¿nych uro-
czystoœciach pañstwowych, na wa¿nych uroczy-
stoœciach zwi¹zanych z nasz¹ najnowsz¹ histo-
ri¹, kiedy znane postaci ¿ycia politycznego, pu-
blicznego s¹ albo wygwizdywane, albo obra¿ane
s³ownie, buczenie s³uchaæ. To niejednokrotnie
dotknê³o pana Lecha Wa³êsê.

Ja jestem z regionu œl¹sko-d¹browskiego, gdzie
przez 9 lat by³em przewodnicz¹cym zarz¹du re-
gionu i na uroczystoœci czy to w Jastrzêbiu, czy
przed kopalni¹ „Wujek” jak zapraszaliœmy go-
œci, na pewno nikt na nich nie gwizda³. Zreszt¹ ja
jestem wychowany w takiej tradycji, na Œl¹sku
jesteœmy tak wychowywani, ¿e jest czas na ciê¿k¹
pracê i jest czas na œwiêtowanie. 31 Sierpnia jest
to œwiêto narodowe i ka¿dy ma prawo przyjœæ
przed ten pomnik i pok³oniæ siê tym stocznow-
com, którzy zginêli, ¿e mo¿emy dzisiaj ¿yæ w
wolnym i demokratycznym kraju, a tak¿e stan¹æ

pod bram¹ Stoczni Gdañskiej i pomyœleæ o tym,
¿e 31 lat temu w tym miejscu zosta³o podpisane
porozumienie, które doprowadzi³o do tego, ¿e
¿yjemy tak¿e w wolnym, demokratycznym kra-
ju. I tylko tyle. My jako zwi¹zkowcy Solidarnoœci
musimy codzienn¹ ciê¿k¹ prac¹ pokazywaæ, ¿e
siê nie zgadzamy z wieloma aspektami chocia¿-
by tego rz¹du, ale jest taki dzieñ jak 31 sierpnia w
Gdañsku, jest taki dzieñ, jak 3 wrzeœnia w Ja-
strzêbiu, ¿e powinniœmy byæ wszyscy razem.
Nikomu nie mo¿emy zabroniæ przyjœæ, a tym bar-
dziej na nikogo gwizdaæ w tym dniu. Te gwizdy to
my zostawmy na inne dni, tam, gdzie mamy pro-
testowaæ, tam, gdzie rz¹d nie chce w wielu aspek-
tach z nami rozmawiaæ. I tego powinniœmy siê

nauczyæ.
No dobrze, a przejdŸmy

wobec tego do spraw bardziej
politycznych, jeszcze bardziej
politycznych. Przed nami wy-
bory, przed nami kampania
wyborcza. Pewn¹ tradycj¹ te¿
Solidarnoœci ostatnich lat by³o
opowiadanie siê po jednej ze
stron sceny politycznej. Jak
bêdzie tym razem?

Mamy scenê polityczn¹
tak¹, jak¹ mamy, od roku 90
czy póŸniej jest to scena po-
lityczna tak, a nie inaczej
umocowana. W wyborach do
sejmu  mo¿emy kandydo-
waæ, ale mówiê tutaj, ¿e mu-
simy wybieraæ i g³osowaæ na
te partie, które mamy. Dobrze
sta³o siê, ¿e przynajmniej do
senatu mamy okrêgi jedno-

mandatowe. Jako Solidarnoœæ na pewno nie bê-
dziemy wskazywaæ jakiejkolwiek partii politycz-
nej, bo my chcemy wskazywaæ osoby, które przez
kadencjê wykaza³y siê faktycznie trosk¹ o ludzi
pracy, wspó³prac¹, solidarnoœci¹, a takie osoby
na pewno s¹. I chodzi o to, aby te osoby poprzeæ.
Kampania wyborcza rozpoczyna siê, w pierw-
szym dniu pracy pos³a w parlamencie, nie na dwa
miesi¹ce przed koñcem kadencji. I my to widzi-
my. I bêdziemy wspieraæ te osoby, które przez
cztery lata wykaza³y siê swoj¹ wspania³¹, dobr¹
prac¹ na rzecz pracowników i dobr¹ wspó³prac¹
ze Zwi¹zkiem Zawodowym Solidarnoœæ, i na ta-
kie osoby bêdziemy g³osowali. A naszym zwi¹z-
kowcom na dole nie trzeba mówiæ, jakie s¹ to
osoby, bo oni doskonale o tym wiedz¹.

I to bez wzglêdu na partiê polityczn¹ – lewi-
cow¹, prawicow¹, centrow¹?

Ja nie chcê w tym momencie wymieniaæ ja-
kiejkolwiek partii politycznej, ale nasi zwi¹zkow-
cy wiedz¹, na kogo maj¹ g³osowaæ. Wiem, ¿e
bêd¹ nowe osoby, takie jak Janusz Œniadek, nasz
by³y przewodnicz¹cy, Wszystkie bardzo wa¿ne
sprawy, które mia³ do przekazania w Zwi¹zku i to
jego doœwiadczenie zwi¹zkowe prze³o¿y siê na
bardzo dobr¹ pracê w parlamencie.

Panie przewodnicz¹cy, obecna sytuacja ekono-
miczna na œwiecie nie jest za dobra, to jest taki
eufemizm, jest niebezpiecznie i rzeczywiœcie

Czy Zwi¹zek Zawodowy w jakiœ sposób jest w sta-
nie np. rozgrzeszyæ w³adze pañstwowe za to, ¿e
sytuacja ogólnoœwiatowa nie sprzyja pewnym dzia-
³aniom, które mia³yby poprawiæ byt pracowniczy?

Myœmy na ten temat te¿ rozmawiali w maju w
Atenach na Europejskim ZjeŸdzie Konfederacji
Zwi¹zków Zawodowych, tam mieliœmy zjazd
wyborczy
siê rozpoczê³o. Martwimy siê tym, ¿e sytuacja
jest z³a, ale boimy siê czegoœ innego. Boimy siê,
¿e jakieœ fale kryzysu te¿ przejd¹ przez Polskê,
ale chodzi o to, ¿eby rz¹dz¹cy pomyœleli o tym,
aby wszystkie koszty tego kryzysu nie obci¹¿y³y
tylko zwyk³ych ludzi, zwyk³ych pracowników
Chodzi o to, ¿eby to w jakiœ sposób równomiernie
rozk³adaæ. Mam na myœli tak¿e tutaj bud¿et pañ-
stwa. Bo jak pan zauwa¿y³, w parlamencie w³o-
skim jak rozmawiali na temat ciêæ socjalnych, to
przesz³o w parlamencie od razu, ale za chwilê ci
sami parlamentarzyœci zapomnieli, ¿e te¿ mówili
o tym, ¿e sobie obni¿¹ wynagrodzenia.

w³adzy apelowaæ i rozmawiaæ, prowadziæ dia-
log, ¿e je¿eli dotknie Polskê ten kryzys tak samo,
to ¿eby roz³o¿yæ ciê¿ar tego kryzysu...

miemy
jakiœ sposób to roz³o¿yæ równomiernie, ¿eby tylko
nie cierpieli ci, którzy najmniej zawinili, bo niejed-
nokrotnie jest tak, ¿e ci, którzy doprowadzili do
kryzysu, mówiê tu o ogólnej finansjerze, chc¹ tym
kryzysem zarz¹dzaæ i jeszcze siê na kryzysie do-
robiæ. 

wych,  ale jest i taka czêœæ spo³eczeñstwa, która
twierdzi dziœ, ¿e niewiele siê zmieni³o.
Janusz Œniadek
najœmielsze oczekiwania i marzenia, ale rosn¹ce
obszary biedy i wykluczenia, których nie da siê
ju¿ t³umaczyæ kosztami transformacji, k³ad¹ siê
coraz wiêkszym cieniem na ocenie tych prze-
mian. 
¿onych ubóstwem, a blisko  5 proc. ¿yje w skraj-
nej nêdzy
sz³y od idea³ów Sierpnia.

po to przecie¿ powsta³a. Aktywnoœci zwi¹zku na
polu polityki spo³ecznej nie widaæ, coraz czêœciej
s³ychaæ natomiast zarzuty, ¿e anga¿uje siê on w
politykê.

sierpnia 1980 roku. Dzisiaj to najczêstsza rekcja
na wysuwane przez zwi¹zek powa¿ne postulaty
dotycz¹ce polityki spo³ecznej, s³u¿by zdrowia lub
stosunków pracy

wiedliwy
noœæ. Jednak nie sposób nie zauwa¿yæ walki, jak¹
toczy „Solidarnoœæ”, o p³acê minimaln¹ lub

ÈÈÈÈÈ
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o podniesienie zamro¿onych na wiele lat
progów pomocy spo³ecznej.

Równie¿ wobec Koœcio³a stawiane s¹ zarzuty
mieszania siê do polityki. Dzisiaj us³yszeliœmy
mocny g³os, ¿e „Koœció³ nie bêdzie wielkim nie-
obecnym” w sprawach publicznych. Podobnie,
gdy by³em jeszcze szefem, powiedzieliœmy so-
bie w zwi¹zku: nie damy sobie zamkn¹æ ust
oskar¿eniami o mieszanie siê do polityki.

Jak pana zdaniem zmieni³a siê „S” przez ostat-
nie 30 lat?

Dok³adnie tak, jak zmienia siê Polska. Zwi¹-
zek zawodowy musi byæ odpowiedzi¹ na zagro-
¿enia w ci¹gle zmieniaj¹cym siê otoczeniu. Two-
rzymy zwi¹zkow¹ wspólnotê, ¿eby razem broniæ
swoich praw, budowaæ poczucie bezpieczeñstwa.

Ale 30 lat temu ludzie „Solidarnoœci” mówili:
„nikomu nie uda siê nas podzieliæ”. Dziœ zwi¹zek
grzêŸnie w walkach frakcyjnych.

Jest jedna „Solidarnoœæ” i o ¿adnych podzia-
³ach nie ma mowy. Na tle sytuacji w kraju i tak
jesteœmy oaz¹ spokoju. Ewentualne wewnêtrzne
ró¿nice zdañ za³atwiamy w swoim gronie.

Przewodnicz¹cy „S” Piotr  Duda w ubieg³ym
tygodniu po posiedzeniu Komisji Krajowej mówi³:
„jednej partii nie uda nas siê podzieliæ”. Kogo mia³
na myœli?

Przepraszam, ale nie rozumiem, o co chodzi w
tej wypowiedzi. Podczas posiedzenia Komisji
Krajowej Piotr Duda ju¿ we wstêpnym wyst¹pie-
niu przeprosi³ tych, którzy mogli siê poczuæ do-
tkniêci jego, jak ja to nazywam, nieszczêœliw¹
wypowiedzi¹ o niezapraszaniu prezesa PiS (na
gdañskie obchody rocznicy podpisania Porozumieñ
Sierpniowych  – red.). Specjalne indywidualne za-
proszenia, nie licz¹c Lecha Wa³êsy, dosta³o tylko

„Solidarnoœæ” traci
ideow¹ wyrazistoœæ
Zarzut upolitycznienia s³yszymy od lat 80. Zwi¹zek musi
reagowaæ na politykê pañstwa. Nie dam sobie zamkn¹æ ust oskar¿eniami o
politykê – mówi dla Rzeczpospolitej w rozmowie z Wojciechem Wybranow-
skim Janusz Œniadek, by³y szef „Solidarnoœci”

kilka osób, które maj¹ wy³¹cznie formalny tytu³ do
ich osobnego zapraszania. Jaros³aw Kaczyñski w
Gdañsku zawsze bêdzie u siebie.

Wczeœniej Piotr Duda zarzuca³, ¿e czêœæ zwi¹z-
kowców chodzi na pasku PiS.

Na Komisji Krajowej mówiono przeciwnie.
Jako przyk³ad skrajnie nieprawdziwej publicznej
wypowiedzi zacytowano Jerzego Borowczaka
(by³y dzia³acz „Solidarnoœci”, pose³ PO  – red.),
który mówi³,  ¿e: „obecne kierownictwo „Soli-
darnoœci” popiera Platformê Obywatelsk¹”.

A wiêc jest konflikt w „Solidarnoœci”, skoro Piotr
Duda mia³ za co przepraszaæ?

Zrobi³o siê zamieszanie i naros³y nieporozu-
mienia wokó³ jego wypowiedzi, wiêc elegancko
przeprosi³.

Publicznie czêœæ zwi¹zkowców z Wielkopolski,
Pomorza, Mazowsza mówi³a, ¿e „Solidarnoœæ” jest
zbyt uleg³a wobec rz¹du. Podziela pan tê opiniê?

(d³u¿sza cisza). Nie odpowiem na to pytanie.
Jakie pana zdaniem stoj¹  zadania i wyzwania

przed zwi¹zkiem w najbli¿szym czasie?
Nie tylko z punktu widzenia zwi¹zku, ale tak¿e

dalszego rozwoju kraju nies³ychanie groŸne jest
zjawisko zaniku sta³ego stosunku pracy, zastêpo-
wanie go umowami na czas okreœlony, samoza-
trudnieniem (najczêœciej fa³szywym) i tzw. umo-
wami œmieciowymi (np. umowa o dzie³o – red.).

Trzeba tak¿e skoñczyæ z dyskryminacj¹ w opo-
datkowaniu stosunku pracy wobec innych form
zatrudnienia. Wreszcie ratowaæ, co siê da, przed
nieodwracalnymi szkodami w s³u¿bie zdrowia i
oœwiacie. Trzeba równie¿ skoñczyæ z polityk¹
przerzucania zadañ pañstwa na samorz¹dy bez
gwarantowania odpowiednich œrodków na ich re-
alizacjê.

Wróæmy do ró¿nicy zdañ w „Solidarnoœci”:
czêœæ dzia³aczy uwa¿a,  ¿e zwi¹zek powinien za-
ostrzyæ dzia³ania wobec rz¹du, inni twierdz¹, ¿e
obecny kurs jest dobry.

Czy umiarkowana polityka zwi¹zku w stosun-
ku do rz¹du przyniesie pozytywne rezultaty,
poka¿¹ najbli¿sze tygodnie. Uk³ad si³ w parla-
mencie nie pozwala na optymizm. Moim zda-
niem najgorsze jest to, ¿e zwi¹zek traci swoj¹
wyrazistoœæ ideow¹.

Ktoœ móg³by powiedzieæ,  ¿e chce pan zaostrze-
nia  kursu zwi¹zku wobec rz¹du, bo jest pan kan-
dydatem  PiS na pos³a.

Dlatego staram siê, na ile to mo¿liwe, unikaæ
komentowania dzia³añ moich kolegów ze zwi¹z-
ku, do czego pan mnie ci¹gle prowokuje (œmiech).
Unikam tego, ale jednoczeœnie tak jak Koœció³
nie bêdzie „wielkim milcz¹cym”, tak ja nie dam
sobie zamkn¹æ ust oskar¿eniami o politykê.¤¤¤¤¤

ta przysz³oœæ nie rysuje siê zbyt dobrze.
Czy Zwi¹zek Zawodowy w jakiœ sposób jest w sta-
nie np. rozgrzeszyæ w³adze pañstwowe za to, ¿e
sytuacja ogólnoœwiatowa nie sprzyja pewnym dzia-
³aniom, które mia³yby poprawiæ byt pracowniczy?

Ta sytuacja na pewno niepokoi wszystkich.
Myœmy na ten temat te¿ rozmawiali w maju w
Atenach na Europejskim ZjeŸdzie Konfederacji
Zwi¹zków Zawodowych, tam mieliœmy zjazd
wyborczy, gdzie mo¿na powiedzieæ to wszystko
siê rozpoczê³o. Martwimy siê tym, ¿e sytuacja
jest z³a, ale boimy siê czegoœ innego. Boimy siê,
¿e jakieœ fale kryzysu te¿ przejd¹ przez Polskê,
ale chodzi o to, ¿eby rz¹dz¹cy pomyœleli o tym,
aby wszystkie koszty tego kryzysu nie obci¹¿y³y
tylko zwyk³ych ludzi, zwyk³ych pracowników.
Chodzi o to, ¿eby to w jakiœ sposób równomiernie
rozk³adaæ. Mam na myœli tak¿e tutaj bud¿et pañ-
stwa. Bo jak pan zauwa¿y³, w parlamencie w³o-
skim jak rozmawiali na temat ciêæ socjalnych, to
przesz³o w parlamencie od razu, ale za chwilê ci
sami parlamentarzyœci zapomnieli, ¿e te¿ mówili
o tym, ¿e sobie obni¿¹ wynagrodzenia.

Widzi pan, to jest ta ró¿nica. I tu chcemy do
w³adzy apelowaæ i rozmawiaæ, prowadziæ dia-
log, ¿e je¿eli dotknie Polskê ten kryzys tak samo,
to ¿eby roz³o¿yæ ciê¿ar tego kryzysu...

Na wszystkich.
Na wszystkich. I to jest wa¿ne, bo my te¿ rozu-

miemy, ¿e ten kryzys jest, i chodzi o to, ¿eby w
jakiœ sposób to roz³o¿yæ równomiernie, ¿eby tylko
nie cierpieli ci, którzy najmniej zawinili, bo niejed-
nokrotnie jest tak, ¿e ci, którzy doprowadzili do
kryzysu, mówiê tu o ogólnej finansjerze, chc¹ tym
kryzysem zarz¹dzaæ i jeszcze siê na kryzysie do-
robiæ. To jest po prostu niedopuszczalne.¤¤¤¤¤

Mija 30 lat od podpisania
Porozumieñ Sierpnio-

wych,  ale jest i taka czêœæ spo³eczeñstwa, która
twierdzi dziœ, ¿e niewiele siê zmieni³o.
Janusz Œniadek: Zmiany w Polsce przesz³y
najœmielsze oczekiwania i marzenia, ale rosn¹ce
obszary biedy i wykluczenia, których nie da siê
ju¿ t³umaczyæ kosztami transformacji, k³ad¹ siê
coraz wiêkszym cieniem na ocenie tych prze-
mian. Wed³ug GUS  17 proc. Polaków jest zagro-
¿onych ubóstwem, a blisko  5 proc. ¿yje w skraj-
nej nêdzy. W wymiarze spo³ecznym elity ode-
sz³y od idea³ów Sierpnia.

Ale nie wspiera ich te¿ „Solidarnoœæ”, która
po to przecie¿ powsta³a. Aktywnoœci zwi¹zku na
polu polityki spo³ecznej nie widaæ, coraz czêœciej
s³ychaæ natomiast zarzuty, ¿e anga¿uje siê on w
politykê.

Zarzut dzia³alnoœci  politycznej s³yszymy od
sierpnia 1980 roku. Dzisiaj to najczêstsza rekcja
na wysuwane przez zwi¹zek powa¿ne postulaty
dotycz¹ce polityki spo³ecznej, s³u¿by zdrowia lub
stosunków pracy.

Zarzut biernoœci zwi¹zku jest mocno niespra-
wiedliwy, chocia¿ to prawda: zawodzi skutecz-
noœæ. Jednak nie sposób nie zauwa¿yæ walki, jak¹
toczy „Solidarnoœæ”, o p³acê minimaln¹ lub

fot. Piotr Nowak - Fotorzepa

ÈÈÈÈÈ

ÈÈÈÈÈ
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W sierpniu zarz¹d Zak³adów Azoto-
wych „Pu³awy” SA mia³ siê usto-

sunkowaæ do ¿¹dañ przedstawionych przez
trzy zwi¹zki zawodowe dzia³aj¹ce w fir-
mie. Pismo od zwi¹zkowców wp³ynê³o pod
koniec lipca. Dzia³acze domagaj¹ siê w nim
m.in. podniesienia p³ac o 15 proc. z wy-
równaniem od 1 czerwca br. i podjêcia
dzia³añ na rzecz zwiêkszenia bezpieczeñ-
stwa funkcjonowania instalacji i warunków
pracy pracowników. Zwi¹zkowcy ostrze-
gaj¹, ¿e jeœli ich postulaty nie zostan¹ spe³-
nione, s¹ gotowi wejœæ w spór zbiorowy z
pracodawc¹. Spór zbiorowy z zarz¹dem
wszczê³y trzy z szeœciu organizacji zwi¹z-

kowych dzia³aj¹cych w ZA Pu³awy. S¹ to
m.in. nale¿¹ce do najwiêkszych w zak³a-
dzie Solidarnoœæ oraz Zwi¹zek Zawodo-
wy Pracowników Ruchu Ci¹g³ego.

W pierwszych dniach wrzeœnia nie do-
sz³o jeszcze do porozumienia pomiêdzy
zwi¹zkowcami a zarz¹dem spó³ki. We
wtorek (06.09) obie strony przedstawi³y
swoje propozycje.

Zwi¹zkowcy domagaj¹ siê spe³nienia
trzech postulatów. Dwa pierwsze s¹ doœæ
enigmatyczne i mówi¹ o zaprzestaniu „nê-
kania” pracowników i poprawy gospoda-
rowania firm¹. Trzeci mówi o 15 proc.
podwy¿ce wynagrodzeñ.

W œrodê dosz³o do spotkania obu stron.
Co zaproponowa³ zarz¹d? Jak dowiedzie-

Pracownicy Azotów
gro¿¹ strajkiem
Wœród postulatów znalaz³y siê ¿¹dania 15-procentowej pod-

wy¿ki zasadniczego wynagrodzenia, zwiêkszenia bezpieczeñstwa pracy i zanie-
chania bezprawnego nêkania i zastraszania pracowników spó³ki, szczególnie
poprzez ci¹g³e zmiany struktury organizacyjnej.

Jego zdaniem widaæ, ¿e strona sporu nie
jest zainteresowana rozwi¹zaniem konflik-
tu, ale zale¿y jej na jego eskalacji.
- Ju¿ na dzieñ przed spotkaniem, przed
poznaniem propozycji pracodawcy, osten-
tacyjnie przygotowywano taczkê. Byæ
mo¿e strona sporu ma inne ni¿ p³acowe
powody kreowania widowiska niemaj¹ce-
go nic wspólnego z merytoryczn¹ dyskusj¹
nad wynagrodzeniami. To nie s³u¿y spó³-
ce, nie s³u¿y jej akcjonariuszom i pracow-
nikom - dodaje Kulik.
Szykuj¹ taczki dla zarz¹du

Zwi¹zki zawodowe chc¹ og³osiæ refe-
rendum strajkowe, s¹ niezadowoleni z
efektów rozmów z zarz¹dem spó³ki. - Uro-
czyste podstawienie taczki pod Dyrekcjê
Naczeln¹ nast¹pi 15 wrzeœnia - og³aszaj¹.
Przed kilkoma tygodniami spór zbiorowy
z zarz¹dem wszczê³y trzy z szeœciu orga-
nizacji zwi¹zkowych dzia³aj¹cych w ZA
Pu³awy. Wœród postulatów znalaz³y siê
¿¹dania 15-procentowej podwy¿ki zasad-
niczego wynagrodzenia, zwiêkszenia bez-
pieczeñstwa pracy i zaniechania bezpraw-
nego nêkania i zastraszania pracowników
spó³ki, szczególnie poprzez ci¹g³e zmiany
struktury organizacyjnej.
- W firmie dochodzi do sytuacji, ¿e nie
pokorne osoby s¹ degradowane. Z dyrek-
tora mo¿na zostaæ aparatowym, specjali-
sta mo¿e trafiæ do archiwum. Wystarczy
szybka reorganizacja struktury i kodeks
pracy zostaje ominiêty. Mamy szereg przy-
k³adów personalnych. Chcemy te¿ popra-
wy bezpieczeñstwa pracy i realnego wzro-
stu wynagrodzeñ - t³umaczy Krzysztof
Bohdan, wiceprzewodnicz¹cy Zwi¹zku
Zawodowego Pracowników Ruchu Ci¹-
g³ego Z. A Pu³awy. SA.

Dotychczasowe rozmowy z zarz¹dem
Azotów zwi¹zkowcy uznali za daleko nie
satysfakcjonuj¹ce. - Zaproponowano nam
4 procent dodatku do pensji, wyp³acanego
czasowo, pod wieloma warunkami. Min.
realizacja propozycji zarz¹du uzale¿niona
jest od zakoñczenia sporu zbiorowego oraz
wyra¿enia zgody na kontynuacjê prac nad
nowym taryfikatorem kwalifikacyjnym sta-
nowisk pracy. W tym zaakceptowania
tworzonego nowego taryfikatora p³ac. My
chcemy konkretów, bo oferta dyrekcji to
takie „coœ-nic” - oceniaj¹ zwi¹zki. Dlate-
go organizacje pozostaj¹ce w sporze zbio-
rowym zdecydowa³y siê na radykalniejsze
formy protestów. - Powo³aliœmy komitet
strajkowy i przygotowujemy referendum
strajkowe - t³umaczy Bohdan. Zwi¹zki
szykuj¹ równie¿ pikietê pod siedzib¹ dy-
rekcji spó³ki. - Uroczyste podstawienie
taczki pod Dyrekcjê Naczeln¹ nast¹pi 15
wrzeœnia, o godz. 14 - informuje na swojej
stronie internetowej Zwi¹zek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ci¹g³ego.
- Podwy¿ka w oczekiwanej przez zwi¹zki
wysokoœci by³aby du¿ym obci¹¿eniem.

ale rocznych wyników finansowych, a ta-
kie prawdopodobnie bêdziemy mieæ, zaci¹-
gaæ tak d³ugich zobowi¹zañ jak powszech-
ne po¿yczki. Zarz¹d zaproponowa³ syste-
mowe rozwi¹zanie oparte na taryfikatorze
p³ac i stanowisk, oraz czteroprocentow¹
podwy¿kê wynagrodzeñ. Strona zwi¹zko-
wa nie zgodzi³a siê. Bêdziemy dalej rozma-
wiaæ - mówi Grzegorz Kulik, rzecznik pra-
sowy ZA. Pu³awy i dodaje: Obecnie œred-
nia pensja w 
o 1 tys. z³ wiêcej ni¿ œrednia w sektorze
przemys³owym i prawie 2 tys. z³ wiêcej ni¿
œrednia dla województwa Lubelskiego.
Zaprosili na pikietê

Strajkowego zaprosi³ pracowników na pi-
kietê. W dniu 6 wrzeœnia organizacje
zwi¹zkowe bêd¹ce w sporze zbiorowym
powo³a³y Komitet Strajkowy
mitetu Strajkowego wesz³y osoby powo-
³ane do Zespo³ów Negocjacyjnych,

dniu 2.09.201
wnioskowa³y o realizacje 15% podwy¿ki
dla pracowników Spó³ki w oparciu oobo-
wi¹zuj¹cy taryfikator kwalifikacyjny sta-
nowisk pracy i tabele p³ac z mo¿liwoœci¹
rozszerzenia jej progów

³y
• I etap podwy¿ki regulacyjne dla osób, które
nie posiadaj¹ swojej kategorii docelowej,
• II etap podwy¿ki dla wszystkich pracowni-
ków (podwy¿ka inflacyjna + motywacyjna).
Zgodnie z protoko³em z 2,09,201
spotkaniu z przedstawicielami pracodaw-
cy w dniu 6.09.201
ponowa³ 4% podwy¿ki w formie dodatku
do wynagrodzenia, a po wdro¿eniu nowe-
go taryfikatora (sugerowany termin do
31.12.201
rantowan¹ kwot¹ podwy¿ki przy wdro¿e-
niu nowego taryfikatora dla pracowników
Kolejny etap podwy¿ek opiera³by siê wy-
³¹cznie na nowym taryfikatorze kwalifika-
cyjnym stanowisk pracy co powodowa³o-
by dalsze niekorzystne zmiany zwi¹zane z
du¿ymi dysproporcjami w wynagradzaniu,
czêœæ pracowników mog³aby nie otrzymaæ
podwy¿ki przy wdro¿eniu w/w nowego
Taryfikatora. Dzisiejsze ró¿nice wynagra-
dzania pracowników dla danego stanowi-
ska pracy mog³yby spowodowaæ dalszy
wzrost dysproporcji, a wynagrodzenie
„TOP menagmentu” uleg³oby znacz¹ce-
mu zwiêkszeniu,

kator nie jest przedmiotem sporu zbiorowe-
go, a jego wdro¿enie spowoduje wyd³u¿e-
nie negocjacji organizacje zwi¹zkowe w od-
powiedzi na prowadzony sposób rokowañ
przez pracodawcê powo³a³y 6.09.201
Komitet Strajkowy
najbli¿szym czasie referendum strajkowe.

liœmy siê oferuje czteroprocentow¹ pod-
wy¿kê. Dodatkowo wprowadzony ma zo-
staæ nowy taryfikator, nad którym od pew-
nego czasu s¹ ju¿ prowadzone prace. Fak-
tycznie wiêc podwy¿ka by³aby prawdopo-
dobnie nieco wy¿sza.

Co na to zwi¹zkowcy? Propozycje za-
rz¹du nie s¹ dla nich satysfakcjonuj¹ce.
Dla firmy podwy¿ka w oczekiwanej przez
zwi¹zki wysokoœci by³aby doœæ sporym
obci¹¿eniem. Œrednia pensja w Pu³awach
to obecnie 4600 z³ brutto.
- Widaæ ¿e strona sporu nie jest zaintere-
sowana rozwi¹zaniem konfliktu, ale wrêcz
jego eskalacj¹ - mówi o sytuacji w Zak³a-

dach Azotowych Pu³awy Grzegorz Kulik,
szef Dzia³u Komunikacji Korporacyjnej.
- Na wtorkowym posiedzeniu przedstawi-
liœmy stronie sporu propozycjê zaspokoje-
nia jej ¿¹dañ. Zaproponowaliœmy 4-proc.
powszechne podwy¿ki z wyrównaniem od
1 lipca. Druga tura podwy¿ek by³aby uru-
chomiona wraz ze startem nowego taryfi-
katora p³ac od stycznia. Nowy taryfika-
tor, nad którym spó³ka prowadzi³a prace
wraz z organizacjami zwi¹zkowymi,
uwzglêdnia³by now¹ wycenê stanowisk
przygotowan¹ przez niezale¿n¹ eksperck¹
firmê. Na prace te zgadzali siê wczeœniej
zwi¹zkowcy, ale zosta³y one wstrzymane
przez ZZPRC bez podania konkretnej
przyczyny - wyjaœnia nasz rozmówca.

È
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Prezydent W³oc³awka Andrzej Pa³ucki
spotka³ siê we wtorek ze zwi¹zkami

zawodowymi z zak³adów chemicznych
Anwil. Obieca³, ¿e wyœle pismo w spra-
wie firmy do premiera Donalda Tuska, mi-
nistra skarbu Aleksandra Grada, marsza³-
ka Sejmu Grzegorza Schetyny oraz do za-
rz¹du Orlenu, ma te¿ zabiegaæ ospotkanie
wszystkich zainteresowanych stron. Or-

len ma 94,5 proc. akcji Anwilu. Pod ko-
niec 2008 r. og³osi³, ¿e zmienia strategiê i
szuka kupca na w³oc³awski zak³ad, co
wzbudzi³o niepokoje za³ogi. Z planów
sprzeda¿y nic jednak nie wysz³o. Teraz
Orlen chce podzieliæ Anwil na dwie czê-
œci - produkuj¹c¹ nawozy i polichlorek
winylu - i osobno szukaæ na nie kupca.
Zwi¹zkowcy boj¹ siê, ¿e doprowadzi to do
degradacji dobrze prosperuj¹cej firmy i
zwolnieñ. Zapowiadaj¹ zbieranie podpisów
przeciw dzieleniu zak³adu. Anwil zatrud-
nia ok. 1,3 tys. osób i jest najwiêkszym
pracodawc¹ we W³oc³awku.

Zwi¹zkowcy zamierzaj¹ powo³aæ komi-
tet obrony Anwilu. Nie zgadzaj¹ siê na
sprzeda¿ wczêœciach.

W sk³ad komitetu maj¹ wejœæ przedsta-
wiciele zwi¹zków zawodowych, niezrze-
szeni przedstawiciele za³ogi, byli pracow-
nicy oraz mieszkañcy W³oc³awka.
- Nie sprzeciwiamy siê sprzeda¿y - mówi
Krzysztof Och, przewodnicz¹cy NSZZ
Solidarnoœæ w Anwilu. - Uwa¿amy jed-
nak, ¿e dzielenie firmy na czêœci i pozby-
wanie siê poszczególnych jej elementów

Wspólnie z mieszkañcami bronimy Anwilu! Zamierzamy do-
prowadziæ do spotkania polityków, by ratowaæ nasz¹ firmê.
Trzeba szybko dzia³aæ - mówi szef”S”Krzysztof Och.

Nie dzieliæ Anwilu
Nie mo¿na na podstawie dobrych,

ale rocznych wyników finansowych, a ta-
kie prawdopodobnie bêdziemy mieæ, zaci¹-
gaæ tak d³ugich zobowi¹zañ jak powszech-
ne po¿yczki. Zarz¹d zaproponowa³ syste-
mowe rozwi¹zanie oparte na taryfikatorze
p³ac i stanowisk, oraz czteroprocentow¹
podwy¿kê wynagrodzeñ. Strona zwi¹zko-
wa nie zgodzi³a siê. Bêdziemy dalej rozma-
wiaæ - mówi Grzegorz Kulik, rzecznik pra-
sowy ZA. Pu³awy i dodaje: Obecnie œred-
nia pensja w Azotach to 4600 z³ brutto. To
o 1 tys. z³ wiêcej ni¿ œrednia w sektorze
przemys³owym i prawie 2 tys. z³ wiêcej ni¿
œrednia dla województwa Lubelskiego.
Zaprosili na pikietê

Informator Zwiazkowego Komitetu
Strajkowego zaprosi³ pracowników na pi-
kietê. W dniu 6 wrzeœnia organizacje
zwi¹zkowe bêd¹ce w sporze zbiorowym
powo³a³y Komitet Strajkowy. W sk³ad Ko-
mitetu Strajkowego wesz³y osoby powo-
³ane do Zespo³ów Negocjacyjnych,

Podczas spotkania negocjacyjnego w
dniu 2.09.2011 r. organizacje zwi¹zkowe
wnioskowa³y o realizacje 15% podwy¿ki
dla pracowników Spó³ki w oparciu oobo-
wi¹zuj¹cy taryfikator kwalifikacyjny sta-
nowisk pracy i tabele p³ac z mo¿liwoœci¹
rozszerzenia jej progów,

Organizacje zwi¹zkowe zaproponowa-
³y, ¿eby podwy¿ki wdro¿yæ dwuetapowo:
• I etap podwy¿ki regulacyjne dla osób, które
nie posiadaj¹ swojej kategorii docelowej,
• II etap podwy¿ki dla wszystkich pracowni-
ków (podwy¿ka inflacyjna + motywacyjna).
Zgodnie z protoko³em z 2,09,2011 r. na
spotkaniu z przedstawicielami pracodaw-
cy w dniu 6.09.2011 r pracodawca zapro-
ponowa³ 4% podwy¿ki w formie dodatku
do wynagrodzenia, a po wdro¿eniu nowe-
go taryfikatora (sugerowany termin do
31.12.2011 r.) dodatki te sta³yby siê gwa-
rantowan¹ kwot¹ podwy¿ki przy wdro¿e-
niu nowego taryfikatora dla pracowników.
Kolejny etap podwy¿ek opiera³by siê wy-
³¹cznie na nowym taryfikatorze kwalifika-
cyjnym stanowisk pracy co powodowa³o-
by dalsze niekorzystne zmiany zwi¹zane z
du¿ymi dysproporcjami w wynagradzaniu,
czêœæ pracowników mog³aby nie otrzymaæ
podwy¿ki przy wdro¿eniu w/w nowego
Taryfikatora. Dzisiejsze ró¿nice wynagra-
dzania pracowników dla danego stanowi-
ska pracy mog³yby spowodowaæ dalszy
wzrost dysproporcji, a wynagrodzenie
„TOP menagmentu” uleg³oby znacz¹ce-
mu zwiêkszeniu,

Bior¹c pod uwagê fakt. ¿e nowy taryfi-
kator nie jest przedmiotem sporu zbiorowe-
go, a jego wdro¿enie spowoduje wyd³u¿e-
nie negocjacji organizacje zwi¹zkowe w od-
powiedzi na prowadzony sposób rokowañ
przez pracodawcê powo³a³y 6.09.2011 r,
Komitet Strajkowy, który przeprowadzi w
najbli¿szym czasie referendum strajkowe.¤¤¤¤¤

ró¿nym nabywcom mo¿e doprowadziæ do
jej likwidacji. Wszystkie organizacje zwi¹z-
kowe dzia³aj¹ w tej sprawie wspólnie. Nie-
bawem przygotujemy odezwê i bêdziemy
zbierali podpisy.

Du¿e zainteresowanie sprawami w³o-
c³awskiego producenta wykazuj¹ ostatnio
lokalni politycy. Byæ mo¿e dlatego, ¿e zbli-
¿aj¹ siê wybory.

- Przyjêliœmy zasadê, ¿e to politycy maj¹
byæ dla nas, oni maj¹ byæ naszymi przed-
stawicielami, a nie my dla nich - dodaje
Krzysztof Och. - To musi byæ ponadpar-
tyjne porozumienie. Chcemy doprowadziæ
do ich spotkania. Czas ucieka, musimy-
szybko dzia³aæ.

PKN Orlen, obecny w³aœciciel Anwilu
chce wystawiæ firmê na sprzeda¿ w czê-
œciach. Próby sprzeda¿y w ca³oœci nie
dosz³y do skutku. - Bêdziemy oczekiwali
na oferty potencjalnych nabywców do
koñca roku - mówi Beata Karpiñska, kie-
rownik biura prasowego PKN Orlen.

Obecny w³aœciciel chce siê skoncentro-
waæ na zasadniczej dzia³alnoœci. - Segment
chemiczny, do którego przynale¿y Anwil
nie kwalifikuje siê do tej kategorii - dodaje
Karpiñska. -W pierwszym rzêdzie chce-
my sprzedaæ czêœæ nawozow¹.

Anwil od dziesi¹tków lat jest znacz¹cym
pracodawc¹ na w³oc³awskim rynku, tu
odprowadza podatki i wspomaga wiele
dzia³añ. Jest mecenasem kultury. Sponso-
ruje znan¹ w kraju i za granic¹ dru¿ynê
koszykówki o tej samej nazwie.¤¤¤¤¤
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Projekt ustawy o zakazie prywatyzacji Grupy
Lotos, który zosta³ z³o¿ony przez PIS prawdo-

podobnie nie trafi pod obrady Sejmu w tej kadencji
- powiedzia³ pose³ PiS Maks Kraczkowski. Jego
zdaniem jest to decyzja wy³¹cznie polityczna.
- W biurze Marsza³ka Sejmu otrzyma³em infor-
macjê, ¿e projektowi nie zosta³ nadany numer dru-
ku i ¿e w tej kadencji nie trafi on pod obrady -
powiedzia³ nam wiceprzewodnicz¹cy sejmowej
Komisji Gospodarki. Jego zdaniem to decyzja  po-
lityczna, wynikaj¹ca z walki przedwyborczej. - Tak
samo dzieje siê ze wszystkimi sk³adanymi przez
nas projektami - dodaje pose³ Kraczkowski.

Pod projektem uda³o siê zebraæ ponad 150 tys.
podpisów. PiS chce w ten sposób zablokowaæ mo¿-
liwoœæ sprzeda¿y Grupy Lotos. - To pomys³ zupe³-
nie szalony (...) zagra¿aj¹cy interesom narodowym,
gospodarce narodowej, skarbowi pañstwa. Nie ma
¿adnego powodu, dla którego dzisiaj nale¿a³oby
sprzedawaæ Lotos, w sytuacji kiedy mamy bardzo
siln¹ presjê rosyjsk¹ na ograniczanie polskiej su-
werennoœci energetycznej - mówi³ niedawno pose³
Jacek Kurski.

Inne zdanie o projekcie ma przewodnicz¹cy
sejmowej Komisji Skarbu Tadeusz Aziewicz. -
Projekt ustawy o zakazie prywatyzacji Grupy
Lotos jest fragmentem przedsiêwziêcia o cha-
rakterze politycznym, nie gospodarczym, które-
go celem jest mobilizacja elektoratu PiS. Moim
zdaniem ¿adne argumenty nie przemawiaj¹ za
ustawowym zakazem prywatyzacji spó³ki. Lotos
powinien mieæ takie same mo¿liwoœci wchodze-
nia w strategiczne alianse, jak jego konkurenci z
bran¿y. Pomorskiego koncernu nie mo¿na zamie-
niæ w skansen - argumentuje Tadeusz Aziewicz.
- Minister Skarbu aktualnie analizuje z³o¿one oferty
i mam nadziejê, ¿e podejmie s³uszn¹ decyzjê.
Przy okazji warto jednak przypomnieæ, ¿e osta-
tecznym decydentem w tej sprawie jest Rada
Ministrów, gdy¿ ewentualna prywatyzacja Loto-
su wymaga zmiany rz¹dowego programu. Cie-
szê siê, ¿e termin sk³adania wi¹¿¹cych ofert zo-
sta³ wyznaczony na listopad - nie jest bowiem
dobrze, jeœli tak istotna decyzja gospodarcza sta-
je siê przedmiotem kampanii wyborczej, a taka
jest niew¹tpliwie motywacja autorów pomys³u pro-
jektu obywatelskiego - dodaje pose³ PO.

Przyznaje jednoczeœnie, ¿e nie widzi powodu,
aby sprawa Lotosu mia³a, w przypadku zajêcia
siê ni¹ przez Sejm, stawaæ na forum sejmowej
Komisji Skarbu. - Nie wniesie to bowiem niczego
nowego. Pozwólmy ministrowi spokojnie prze-
analizowaæ oferty i podj¹æ dobr¹ decyzjê. Udana
prywatyzacja Lotosu mo¿e byæ potê¿nym wzmoc-
nieniem nie tylko pomorskiego koncernu, ale rów-
nie¿ ca³ej polskiej gospodarki - apeluje. (wnp.pl)

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej
„Polski Lotos” zebra³ 150 tys. podpi-

sów Polaków sprzeciwiaj¹cych siê sprze-
da¿y 53 proc. akcji nale¿¹cych do Skarbu
Pañstwa gdañskiej Grupy Lotos. Ten od-
dolny protest tysiêcy Polaków mo¿e byæ
katalizatorem pozytywnych zdarzeñ, któ-
re w konsekwencji doprowadz¹ do wyco-
fania siê Platformy Obywatelskiej z pro-
jektu niebezpiecznej dla bezpieczeñstwa
energetycznego Rzeczypospolitej „bud¿e-
towej prywatyzacji”.

Istnieje uzasadnione niebezpieczeñstwo,
¿e to, co nie uda³o siê uczyniæ za rz¹dów
postkomunistów w latach 2001-2005, kie-
dy podjêto powa¿n¹ próbê przejêcia przez
Rosjan gdañskiej rafinerii, mo¿e niestety
udaæ siê w 2012 roku.

4 sierpnia na konferencji w Sejmie pose³
do Parlamentu Europejskiego Jacek Kur-
ski z PiS s³usznie przekonywa³: „To po-
mys³ zupe³nie szalony (...) zagra¿aj¹cy in-
teresom narodowym, gospodarce narodo-
wej, Skarbowi Pañstwa. Nie ma ¿adnego
powodu, dla którego dzisiaj nale¿a³oby
sprzedawaæ Lotos, w sytuacji, kiedy mamy
bardzo siln¹ presjê rosyjsk¹ na ogranicza-
nie polskiej suwerennoœci energetycznej”
(za PAP). Jego zdaniem, Grupa Lotos,
która ma 1 mld z³ czystego zysku rocznie,
warta jest 10-12 mld z³, ma byæ sprzedana
za 3-3,5 mld z³otych.W istocie wysi³kiem
ostatniej dekady, kiedy to planowany i re-
alizowany by³ ogromny program inwesty-
cyjny w Grupie Lotos o nazwie „Program
10+”, uda³o siê zwiêkszyæ moce przerobu
ropy naftowej z 6,0 do 10,5 mln ton rocz-

nie, czyni¹c gdañsk¹ rafineriê jedn¹ z naj-
nowoczeœniejszych tego typu instalacji w
Europie. Warto pamiêtaæ, ¿e przez ten czas
Skarb Pañstwa nie pobiera³ nale¿nej dy-
widendy po to, aby spó³ka mog³a zakoñ-
czyæ inwestycjê. Dziœ, kiedy inwestycja ta
zacznie przynosiæ Grupie Lotos wiêksze
zyski, spó³kê chce siê sprzedaæ po to, by
korzyœci z tego czerpa³ ju¿ „strategiczny
inwestor”.
Rozpad strategii naftowej

Rz¹d premiera Jaros³awa Kaczyñskie-
go 6 lutego 2007 r. przyj¹³ strategiê sekto-
row¹ dla polskiego sektora naftowego pt.
„Polityka Rz¹du RP dla przemys³u nafto-
wego w Polsce”. Dokument ten formal-
nie jeszcze obowi¹zuje, choæ jego zapisy
faktycznie s¹ martwe. W 2007 r. zdecy-
dowano, ¿e Rada Ministrów koncepcjê
dzia³añ dla Grupy Lotos oprze na funda-
mencie, ¿e „Skarb Pañstwa, co najmniej
pozostanie wiêkszoœciowym akcjonariu-

szem spó³ki”. Niestety, po przejêciu w li-
stopadzie 2007 r. rz¹dów przez koalicjê PO
- PSL zdecydowana wiêkszoœæ z zapla-
nowanych na najbli¿sze kilka lat dzia³añ
zwi¹zanych z bezpieczeñstwem energe-
tycznym Polski w obszarze paliwowym nie
zosta³a zrealizowana. Koalicja PO - PSL
pod kierownictwem Donalda Tuska doko-
na³a jasnego geopolitycznego wyboru, de-
finiuj¹c Rosjê Putina jako strategicznego
partnera dla Polski, równie¿ w sektorze
energetycznym. Projekty energetyczne z
Norwegi¹, Dani¹, Gruzj¹, Azerbejd¿anem,
Litw¹ czy Ukrain¹ przesta³y z dnia na dzieñ
mieæ znaczenie. W latach 2005-2007, z ini-
cjatywy œp. prezydenta RP Lecha Kaczyñ-
skiego oraz premiera Jaros³awa Kaczyñ-
skiego, rozpoczêto realizacjê programu bu-
dowy suwerennoœci energetycznej Polski,
która po 20 latach III RP wci¹¿ uzale¿nio-
na jest, jak za czasów sowieckiej okupacji,
od ropy naftowej i gazu ziemnego ze
Wschodu. Podstaw¹ tych dzia³añ by³o
s³uszne przekonanie, ¿e nie tylko mo¿liwa,
ale i konieczna jest taka polityka

kwencji doprowadzi do wzmocnienia
dwóch du¿ych oœrodków rafineryjnych w
Polsce, a w przysz³oœci powstania jednej
narodowej grupy energetycznej zdolnej
przejmowaæ inne aktywa energetyczne w
ca³ej Europie i na œwiecie. Grupa Lotos,
kontrolowana w 2007 r
przez Skarb Pañstwa, mog³a byæ dosko-
na³¹ platform¹ do budowy narodowego
koncernu naftowo-gazowego. Jednak¿e
taka koncepcja by³a nie do zaakceptowa-
nia dla Donalda 
Pomorza, który zdecydowa³, ¿e nale¿y
d¹¿yæ do wycofania siê pañstwa polskie-
go z zaanga¿owania kapita³owego w Gru-
pie Lotos. Rz¹d Donalda 
ma³ równie¿ realizacjê projektu dywersyfi-
kacji dostaw ropy naftowej do Polski pod
nazw¹ Odessa - Brody - P³ock - Gdañsk,
poœwiêcaj¹c go w imiê niedra¿nienia Rosji.
A przecie¿ ju¿ w tym roku mog³a p³yn¹æ do
gdañskiej i p³ockiej rafinerii azerska ropa
naftowa, tak jak obecnie odbywa siê to na
Ukrainie i na Bia³orusi.
Rosyjski Lotos?

min 16 listopada jako ostateczny dzieñ z³o-
¿enia wi¹¿¹cych ofert na zakup akcji gdañ-
skiej spó³ki. 
zaprosi³ cztery podmioty
warunkowo, do dalszych rozmów i nego-
cjacji w sprawie prywatyzacji Grupy Lo-
tos. Najprawdopodobniej na krótkiej liœcie
znajduje siê 
spó³ka naftowa w Rosji po £ukoilu. Kilka
tygodni temu g³oœno by³o o projektach bry-
tyjskiego BP odsprzeda¿y czêœci, a w
przysz³oœci mo¿e ca³oœci 50 proc. pakietu
akcji w TNK-BP kontrolowanej bezpo-
œrednio przez Kreml spó³ce Rosnieft. Na-
iwnoœci¹ by³oby twierdzenie, ¿e za ofert¹
TNK-BP poœrednio nie stoi Kreml. Nie po
to premier Federacji Rosyjskiej W³adimir
Putin od d³u¿szego czasu przekonuje swo-
jego sojusznika Donalda 
noœci otwarcia Polski na „rosyjskie inwe-
stycje” w energetyce, aby zrezygnowaæ z
mo¿liwoœci przejêcia kontroli nad jedn¹ z
najnowoczeœniejszych rafinerii w Europie.
Przy prawdopodobnym scenariuszu sprze-
da¿y przez rz¹d Platformy Obywatelskiej
Grupy Lotos koncernowi 
uzasadniane by³oby na potrzeby rz¹dowej
propagandy faktem, ¿e za t¹ spó³k¹ stoi
równie¿ British Petroleum, tylko kwesti¹
czasu bêdzie odsprzeda¿ Lotosu spó³ce
bezpoœrednio kontrolowanej przez Kreml.
Do 2007 r
Europie, je¿eli chodzi o „rosyjskie inwe-
stycje” w ener
czego Federacji Rosyjskiej s³u¿¹ wspiera-
ne przez Kreml spó³ki energetyczne i czym
grozi przejêcie Grupy Lotos przez Rosjan,
warto przypomnieæ s³owa samego W³adi-
mira Putina. 14 lutego 2003 r

Demonta¿ polskiego
sektora naftowego

Czy zamiast marzeñ o narodowym naftowo-gazowym czem-
pionie pozostan¹ tylko wspomnienia o historycznej ju¿ Grupie Lotos, której
nazwa zostanie zmieniona np. na Gazpromnieft Polska? Sejm nie zajmie siê
projektem ustawy o zakazie prywatyzacji Lotosu...

ÈÈÈÈÈ
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 pañstwa polskiego, która w konse-
kwencji doprowadzi do wzmocnienia
dwóch du¿ych oœrodków rafineryjnych w
Polsce, a w przysz³oœci powstania jednej
narodowej grupy energetycznej zdolnej
przejmowaæ inne aktywa energetyczne w
ca³ej Europie i na œwiecie. Grupa Lotos,
kontrolowana w 2007 r. w ponad 60 proc.
przez Skarb Pañstwa, mog³a byæ dosko-
na³¹ platform¹ do budowy narodowego
koncernu naftowo-gazowego. Jednak¿e
taka koncepcja by³a nie do zaakceptowa-
nia dla Donalda Tuska pochodz¹cego z...
Pomorza, który zdecydowa³, ¿e nale¿y
d¹¿yæ do wycofania siê pañstwa polskie-
go z zaanga¿owania kapita³owego w Gru-
pie Lotos. Rz¹d Donalda Tuska wstrzy-
ma³ równie¿ realizacjê projektu dywersyfi-
kacji dostaw ropy naftowej do Polski pod
nazw¹ Odessa - Brody - P³ock - Gdañsk,
poœwiêcaj¹c go w imiê niedra¿nienia Rosji.
A przecie¿ ju¿ w tym roku mog³a p³yn¹æ do
gdañskiej i p³ockiej rafinerii azerska ropa
naftowa, tak jak obecnie odbywa siê to na
Ukrainie i na Bia³orusi.
Rosyjski Lotos?

Minister Skarbu Pañstwa wyznaczy³ ter-
min 16 listopada jako ostateczny dzieñ z³o-
¿enia wi¹¿¹cych ofert na zakup akcji gdañ-
skiej spó³ki. W czerwcu Aleksander Grad
zaprosi³ cztery podmioty, w tym jeden
warunkowo, do dalszych rozmów i nego-
cjacji w sprawie prywatyzacji Grupy Lo-
tos. Najprawdopodobniej na krótkiej liœcie
znajduje siê TNK-BP, druga najwiêksza
spó³ka naftowa w Rosji po £ukoilu. Kilka
tygodni temu g³oœno by³o o projektach bry-
tyjskiego BP odsprzeda¿y czêœci, a w
przysz³oœci mo¿e ca³oœci 50 proc. pakietu
akcji w TNK-BP kontrolowanej bezpo-
œrednio przez Kreml spó³ce Rosnieft. Na-
iwnoœci¹ by³oby twierdzenie, ¿e za ofert¹
TNK-BP poœrednio nie stoi Kreml. Nie po
to premier Federacji Rosyjskiej W³adimir
Putin od d³u¿szego czasu przekonuje swo-
jego sojusznika Donalda Tuska o koniecz-
noœci otwarcia Polski na „rosyjskie inwe-
stycje” w energetyce, aby zrezygnowaæ z
mo¿liwoœci przejêcia kontroli nad jedn¹ z
najnowoczeœniejszych rafinerii w Europie.
Przy prawdopodobnym scenariuszu sprze-
da¿y przez rz¹d Platformy Obywatelskiej
Grupy Lotos koncernowi TNK-BP, co
uzasadniane by³oby na potrzeby rz¹dowej
propagandy faktem, ¿e za t¹ spó³k¹ stoi
równie¿ British Petroleum, tylko kwesti¹
czasu bêdzie odsprzeda¿ Lotosu spó³ce
bezpoœrednio kontrolowanej przez Kreml.
Do 2007 r. Polska by³a „bia³¹ plam¹” w
Europie, je¿eli chodzi o „rosyjskie inwe-
stycje” w energetyce. Aby zrozumieæ, do
czego Federacji Rosyjskiej s³u¿¹ wspiera-
ne przez Kreml spó³ki energetyczne i czym
grozi przejêcie Grupy Lotos przez Rosjan,
warto przypomnieæ s³owa samego W³adi-
mira Putina. 14 lutego 2003 r. na gali Gaz-

promu w 10. rocznicê utworzenia spó³ki
wyg³osi³ on znamienne s³owa: „Gazprom
(...) stanowi potê¿ne narzêdzie zwiêksza-
nia wp³ywów gospodarczych i politycz-
nych Rosji na œwiecie”. W scenariuszu
sprzeda¿y przez polityków PO Grupy Lo-
tos tzw. zachodniemu inwestorowi najbar-
dziej prawdopodobnym scenariuszem jest
ten, w którym za kilka lat np. Gazprom
czy naftowy Rosnieft stanie siê w³aœcicie-
lem gdañskiej spó³ki w zamian za np. do-
stêp do rosyjskich z³ó¿ wêglowodorów.
Donald Tusk staje siê symbolem „zwiêk-
szania wp³ywów gospodarczych i politycz-
nych” Rosji w Polsce. Najpierw jego rz¹d
podpisa³ niekorzystn¹ umowê gazow¹ w
2010 r. zwiêkszaj¹c¹ do 2022 r. o ponad 2
mld m szeœc. uzale¿nienie polskiej gospo-
darki od drogiego rosyjskiego gazu, teraz
sprzedaje najnowoczeœniejsz¹ polsk¹ ra-
fineriê oraz daje „zielone œwiat³o” dla pro-
jektów Waldemara Pawlaka importu ro-
syjskiej energii elektrycznej z Kaliningra-
du. Nawet najwiêksi pesymiœci w 2007 r.
nie wyobra¿ali sobie takiego czarnego sce-
nariusza przejmowania polskiej energety-
ki przez Rosjan.

Czas na „Polski Orlen”
Rz¹d PO - PSL oczywiœcie „zapomnia³”,

¿e sprzeda¿ Grupy Lotos to równie¿ sprze-
da¿ logistycznego monopolu na eksport i
import paliw do Polski z wykorzystaniem
terminala naftowego Naftoport w Gdañ-
sku. Na dziœ tylko Grupa Lotos mo¿e w
tym zakresie na wy³¹cznoœæ korzystaæ z
logistyki Naftoportu, którego równie¿ jest
udzia³owcem. Nastêpnie dzieñ po sprze-
da¿y „inwestorowi” Grupy Lotos rozpocz-
nie siê walka cenowa gdañskiej rafinerii z
PKN Orlen. Jest to ³atwy do przewidze-
nia scenariusz wykorzystania gdañskiej
spó³ki do wrogiego przejêcia, a nastêpnie
kontroli nad PKN Orlen. Oczywiœcie ru-
roci¹giem „PrzyjaŸñ” zostan¹ wstrzyma-
ne dostawy ropy naftowej drog¹ l¹dow¹
do P³ocka i Gdañska, pogarszaj¹c wyniki
finansowe spó³ek oraz powoduj¹c du¿e
komplikacje w imporcie surowca via Naf-

toport. Wstrzyma-
nie budowy przez
rz¹d Tuska bazy lo-
gistyczno-magazy-
nowej obok termi-
nalu Naftoport
uniemo¿liwia wci¹¿
bezpieczny odbiór, magazynowanie i trans-
port do polskich i niemieckich rafinerii ró¿-
nych gatunków ropy naftowej transporto-
wanej tankowcami do Gdañska na wypa-
dek przerw dostaw surowca ropoci¹giem
„PrzyjaŸñ”. Pogorszenie kondycji finanso-
wej Grupy Lotos bêdzie wykorzystane do
emisji nowego pakietu akcji i zwiêkszania
w kilkuletniej perspektywie do ponad 75
proc. kontroli nad spó³k¹. P³ocki Orlen znaj-
dzie siê w bardzo nieciekawej sytuacji, w
której skup jego do³uj¹cych akcji stanie siê
³atwiejszy. Polacy bêd¹ przygl¹daæ siê z
niedowierzaniem scenariuszowi upadku
dwóch polskich rafinerii, przejmowania ich
oko³o 2020 r. lub szybciej przez rosyjskie
koncerny. Zamiast marzeñ o narodowym
naftowo-gazowym czempionie pozostan¹
tylko wspomnienia o historycznej ju¿ Gru-
pie Lotos, której nazwa zostanie zmieniona

np. na Gazpromnieft Polska. Niemo¿liwe?
Niestety, to jest scenariusz mo¿liwy, ale
równie¿ logiczny i oczywisty!

9 paŸdziernika w wyborach parlamen-
tarnych zapadnie wiêc decyzja o przysz³o-
œci polskiego sektora naftowego. Ostat-
nie 4 lata rz¹dów koalicji PO - PSL do-
wodz¹, ¿e najczarniejszy scenariusz sprze-
da¿y strategicznych dla bezpieczeñstwa
energetycznego i gospodarczego Rzeczy-
pospolitej Polskiej aktywów jest po prostu
realizowany. Nie tylko mieszkañcy Gdañ-
ska i P³ocka, którzy ju¿ powinni staæ w
pierwszym rzêdzie z kolegami z Gdañska
ze swoim komitetem „Polski Orlen”, za-
decyduj¹ o przysz³oœci swoich przedsiê-
biorstw. Polacy zadecyduj¹ o swojej su-
werennoœci energetycznej.¤¤¤¤¤
Janusz Kowalski - cz³onek Zespo³u ds. Bezpie-
czeñstwa Energetycznego w Kancelarii Prezyden-
ta RP Lecha Kaczyñskiego.
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W myœl wczeœniej szych uzgodnieñ Za-
rz¹d Z.Ch. „POLICE” SA powinien w
pierwszej kolejnoœci dotrzymaæ swoje zo-
bowi¹zania, a przede wszystkim:
√ uproœciæ obiegi dokumentów,
√ zlikwidowaæ ogromn¹ skalê nadgodzin i
umów zleceñ,
√ przeszkoliæ pracowników, aby mogli bez
negatywnych skutków dla Zak³adu prze-
j¹æ obowi¹zki zwalnianych pracowników.

W naszej ocenie najpierw powinien zo-
staæ wprowadzony nowy schemat orga-
nizacyjny a dopiero póŸniej mo¿na dosto-
sowaæ zatrudnienie i przeprowadzaæ zwol-
nienia grupowe.

Oczekujemy od pracodawcy meryto-
rycznych rozmów w zg³oszonych wy¿ej te-
matach. ¤¤¤¤¤

Police, 9.08.2011 r
Bêd¹ zwolnienia

W przysz³ym roku liczba pracowników
Zch Police mo¿e zmniejszyæ siê o 7

proc. - podaje „Parkiet”. Prawdopodob-
nie jeszcze w sierpniu br. w ramach zwol-
nieñ grupowych pracê straci ponad 180
zatrudnionych w spó³ce. Obecnie w Poli-
cach pracuje ok. 2,65 tys. pracowników -
mniej ni¿ w zesz³ym roku, ale zdaniem za-
rz¹du spó³ki wci¹¿ zbyt wiele.
- Kilka lat temu w bardzo krótkim czasie
zak³ady zatrudni³y oko³o 700 nowych pra-
cowników. To nam wytkniêto w ostatnim
raporcie Najwy¿szej Izby Kontroli - mówi
dla „Parkietu” Krzysztof Ja³osiñski, pre-
zes Polic.

Wed³ug zesz³orocznych ustaleñ do koñca
br. zatrudnienie w spó³ce powinno siê zmniej-
szyæ o ponad 600 osób. Aby zrealizowaæ ten
plan, trzeba zwolniæ jeszcze 300 osób. Za-

rz¹d przedstawi³ zwi¹zkowcom listê 180 pra-
cowników, którzy maj¹ odejœæ w ramach
zwolnieñ grupowych. Wszyscy oni mog¹ li-
czyæ na odszkodowanie równe 11 miesiêcz-
nym pensjom - podaje „Parkiet”. Oko³o 130
osób odejdzie do koñca roku z Polic w wyni-
ku nieprzed³u¿enia z nimi wygasaj¹cych
umów na czas okreœlony.

sie oko³o 2350 osób. 
ni¿ na koniec pierwszego pó³rocza. Spó³-
ka sukcesywnie realizuje program opty-
malizacji zatrudnienia. Byæ mo¿e obecne
redukcje spowoduj¹, ¿e po w³¹czeniu do
Grupy Kapita³owej 
w nadmorskim zak³adzie bez wiêkszych
zawirowañ personalnych. 
jeszcze niedawno zdaniem analityków w
Policach mieliœmy do czynienia ze zbyt licz-
n¹ za³og¹.

nowa na akcje Polic. Dziêki pozytywnej
odpowiedzi Ministerstwa Skarbu Pañstwa
spe³niony zosta³ g³ówny wymóg wezwania.
Tarnów przekroczy³ 51 proc. ogólnej liczby
g³osów podczas zgromadzeñ akcjonariuszy
Polic. Czytaj wiêcej: Zak³ady Chemiczne
Police pod kontrol¹ 

micznej, lepsze wyniki finansowe, ozna-
czaj¹, ¿e firma powoli wychodzi z zapa-
œci. - Mamy za sob¹ pó³tora miesi¹ca dru-
giego pó³rocza. Patrzymy z du¿ym opty-
mizmem na wyniki w drugim pó³roczu. Po-
winno byæ dobrze – mówi Krzysztof Ja³o-
siñski, prezes nadmorskiej spó³ki.

swoje produkty w po³owie wrzeœnia pla-
nuje uruchomienie drugiej linii produkcji
amoniaku o mocy 300 tys. ton rocznie.
- Wznawiamy produkcjê i staramy siê uno-
woczeœniæ obie linie, zwiêkszyæ ich efek-
tywnoœæ i zmniejszyæ zu¿ycie gazu ziem-
nego. Prowadzimy negocjacje z dwoma
klientami, którzy kupowaliby od nas amo-
niak. Jednym z nich s¹ Zak³ady Azotowe
w 
Akcje Polic zosta³y sprzedane

Polic po 1
Tarnów przejm¹ wiêkszoœciowy pakiet.
Tak¹ cenê zaoferowa³y w wezwaniu z 16
czerwca 
wañ z 6 miesiêcy sprzed wezwania. Wczo-
raj na gie³dzie walory Polic osi¹gnê³y cenê
11,19 z³.

cji. Skarb Pañstwa posiada w Policach
blisko 60 proc. akcji. Minister Skarbu od-
powiedzia³ pozytywnie na pomys³ 
Uzna³, ¿e po³¹czenie spó³ek zwiêkszy war-
toœæ oraz konkurencyjnoœæ powsta³ej w ten
sposób grupy kapita³owej. Pomys³ popie-
ra³ tak¿e od pocz¹tku Krzysztof Ja³osiñ-
ski, prezes Zak³adów Chemicznych. –
Powstanie grupa chemiczna, licz¹ca siê w
Europie i na œwiecie – mówi³ prezes.

po akceptacji MSP przyzna³, ¿e jest szan-
sa, i¿ we wrzeœniu z³o¿y wniosek o reje-
stracje akcji. Azoty wczeœniej rozmawia-
³y te¿ z przedstawicielami zwi¹zków dzia-
³aj¹cych w polickiej spó³ce.

Komunikat Zak³adowych Organizacji
Zwi¹zkowych dla Za³ogi w sprawie no-
wej struktury organizacyjnej przygoto-
wywanej przez „INORG” Sp. z o.o. dla
Z.Ch. „POLICE” S.A.

W zwi¹zku z rozpowszechnianymi in-
formacjami w Zak³adzie, i¿ organi-

zacje zwi¹zkowe zaakceptowa³y opraco-
wanie firmy „INORG” Sp. z o.o. dotycz¹-
ce zmiany struktury organizacyjnej zmie-
rzaj¹cej do drastycznego ograniczenia za-
trudnienia w Z.Ch. „Police” S.A., oœwiad-
czamy:

Pomimo kilkakrotnych próœb do dnia dzi-
siejszego nie otrzymaliœmy materia³ów bê-
d¹cych podstaw¹ do realizowanej przez

Zarz¹d restrukturyzacji zatrudnienia. Nie
otrzymaliœmy tych materia³ów jako Rada
Pracowników, a w zwi¹zku z tym nie mo¿-
na zaakceptowaæ czegoœ, czego siê nie zna.
Uczestniczyliœmy w dwóch spotkaniach z
pracownikami firmy „INORG”, na których
by³y szcz¹tkowo prezentowane wstêpne
za³o¿enia docelowej struktury która ma zo-
staæ uzyskana m.in. poprzez: usprawnienie
obiegu dokumentów, uproszczenie proce-
dur, zmniejszenie analiz kontroli jakoœci, wy-
kszta³cenie kompleksowe pracowników tak.
aby znali i mogli pracowaæ na ka¿dym eta-
pie produkcyjnym (tzw. omnibusy /?/) na
danym wydziale. Za¿¹daliœmy opracowa-
nia przygotowanego przez „INORG” Sp. z
o.o. w formie pisemnej.

W zwi¹zku z chaotyczn¹ realizacj¹ za-
wartego porozumienia dotycz¹cego zatrud-
nienia, za¿¹daliœmy pilnego (do pi¹tku
05.08.11) spotkania z Zarz¹dem Z.Ch. „Po-
lice” S.A., aby wyjaœniæ wszystkie sprawy
dotycz¹ce dalszego funkcjonowania Zak³a-
du i jego bezpieczeñstwa technicznego.
Zak³ad bez ludzi funkcjonowaæ nie mo¿e.
Za³oga stanowi najwiêkszy kapita³ firmy. Od
kilku lat nasza Firma jest poligonem do-
œwiadczalnym, na którym co kilka miesiê-
cy kolejny «pracodawca» æwiczy swoje
umiejêtnoœci zarz¹dcze po czym odchodzi,
a za b³êdy p³ac¹ wszyscy pracownicy.

Domagamy siê zaniechania bezprawne-
go nêkania i straszenia kadry kierowniczej

tylko dlatego, i¿ nie zgadzaj¹ siê na bez-
myœln¹ realizacjê wirtualnych schematów
organizacyjnych.

¯¹damy podjêcia rzeczywistych dzia³añ
przy poszanowaniu bezpieczeñstwa pra-
cy pracowników i instalacji.

Nie wyra¿amy zgody na obecne dzia³a-
nia Zarz¹du skoro do dnia dzisiejszego nie
zlikwidowano ogromnej iloœci nadgodzin
oraz umów zleceñ na produkcji. Informu-
jemy, ¿e Zak³adowe Organizacje Zwi¹zko-
we podejm¹ wszelkie niezbêdne œrodki w
celu zabezpieczenia dalszego funkcjonowa-
nia firmy i praw naszych pracowników.¤¤¤¤¤

Police 04.08.2011

Krzysztof Ja³osiñski Prezes Zarz¹du Dy-
rektor Generalny Z.Ch. „POLICE” SA.
Dot: zamiaru -wypowiedzenia umów o
pracê pracownikom wskazanym na li-
stach w dniu 5.08.2011 r. zgodnie z Re-
gulaminem Zwolnieñ Grupowych.

W zwi¹zku z niedotrzymywaniem i
³amaniem zapisów Regulaminu

Zwolnieñ oraz innych uzgodnieñ pomiêdzy
Zarz¹dem a Zwi¹zkami Zawodowymi
MOZ NSZZ „Solidarnoœæ” nie wyra¿a zgo-
dy na rozwi¹zanie umów o pracê pracow-
nikom wskazanym na liœcie przekazanej
naszej Organizacji Zwi¹zkowej.

Coraz mniej pracow-
ników w Policach

„W zwi¹zku z niedotrzymywaniem i ³amaniem zapisów Regu-
laminu Zwolnieñ oraz innych uzgodnieñ pomiêdzy Zarz¹dem a Zwi¹zkami Zawodo-
wymi MOZ NSZZ „Solidarnoœæ” nie wyra¿a zgody na rozwi¹zanie umów o pracê
pracownikom wskazanym na liœcie przekazanej naszej Organizacji Zwi¹zkowej”.

ÈÈÈÈÈ
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Na koniec roku zatrudnienie wynie-
sie oko³o 2350 osób. To o prawie 300 mniej
ni¿ na koniec pierwszego pó³rocza. Spó³-
ka sukcesywnie realizuje program opty-
malizacji zatrudnienia. Byæ mo¿e obecne
redukcje spowoduj¹, ¿e po w³¹czeniu do
Grupy Kapita³owej Tarnów obejdzie siê ju¿
w nadmorskim zak³adzie bez wiêkszych
zawirowañ personalnych. Warto dodaæ, ¿e
jeszcze niedawno zdaniem analityków w
Policach mieliœmy do czynienia ze zbyt licz-
n¹ za³og¹.

Sukcesem zakoñczy³o siê wezwanie Tar-
nowa na akcje Polic. Dziêki pozytywnej
odpowiedzi Ministerstwa Skarbu Pañstwa
spe³niony zosta³ g³ówny wymóg wezwania.
Tarnów przekroczy³ 51 proc. ogólnej liczby
g³osów podczas zgromadzeñ akcjonariuszy
Polic. Czytaj wiêcej: Zak³ady Chemiczne
Police pod kontrol¹ Tarnowa

Poprawa koniunktury w bran¿y che-
micznej, lepsze wyniki finansowe, ozna-
czaj¹, ¿e firma powoli wychodzi z zapa-
œci. - Mamy za sob¹ pó³tora miesi¹ca dru-
giego pó³rocza. Patrzymy z du¿ym opty-
mizmem na wyniki w drugim pó³roczu. Po-
winno byæ dobrze – mówi Krzysztof Ja³o-
siñski, prezes nadmorskiej spó³ki.

Firma w zwi¹zku z dobrym popytem na
swoje produkty w po³owie wrzeœnia pla-
nuje uruchomienie drugiej linii produkcji
amoniaku o mocy 300 tys. ton rocznie.
- Wznawiamy produkcjê i staramy siê uno-
woczeœniæ obie linie, zwiêkszyæ ich efek-
tywnoœæ i zmniejszyæ zu¿ycie gazu ziem-
nego. Prowadzimy negocjacje z dwoma
klientami, którzy kupowaliby od nas amo-
niak. Jednym z nich s¹ Zak³ady Azotowe
w Tarnowie - dodaje Ja³osiñski.
Akcje Polic zosta³y sprzedane

Zakoñczy³y siê zapisy na sprzeda¿ akcji
Polic po 11,5 z³ za sztukê. W pi¹tek Azoty
Tarnów przejm¹ wiêkszoœciowy pakiet.
Tak¹ cenê zaoferowa³y w wezwaniu z 16
czerwca Azoty Tarnów. To œrednia noto-
wañ z 6 miesiêcy sprzed wezwania. Wczo-
raj na gie³dzie walory Polic osi¹gnê³y cenê
11,19 z³.

Azoty zg³osi³y chêæ zakupu 66 proc. ak-
cji. Skarb Pañstwa posiada w Policach
blisko 60 proc. akcji. Minister Skarbu od-
powiedzia³ pozytywnie na pomys³ Azotów.
Uzna³, ¿e po³¹czenie spó³ek zwiêkszy war-
toœæ oraz konkurencyjnoœæ powsta³ej w ten
sposób grupy kapita³owej. Pomys³ popie-
ra³ tak¿e od pocz¹tku Krzysztof Ja³osiñ-
ski, prezes Zak³adów Chemicznych. –
Powstanie grupa chemiczna, licz¹ca siê w
Europie i na œwiecie – mówi³ prezes.

Jerzy Marciniak, prezes Azotów Tarnów
po akceptacji MSP przyzna³, ¿e jest szan-
sa, i¿ we wrzeœniu z³o¿y wniosek o reje-
stracje akcji. Azoty wczeœniej rozmawia-
³y te¿ z przedstawicielami zwi¹zków dzia-
³aj¹cych w polickiej spó³ce.

– Na œwiecie spó³ki chemiczne nie dzia-
³aj¹ w pojedynkê tylko w du¿ych grupach
– przyznaje Krzysztof Zieliñski, przewod-
nicz¹cy zak³adowej „Solidarnoœci”.

Zak³ad w Tarnowie zatrudnia oko³o 3 tys.
pracowników, nale¿¹cy do grupy Kêdzie-
rzyn – 2 tys. osób. Police obecnie zatrud-
niaj¹ ponad 3,5 tys. pracowników.

Zak³ady Chemiczne Police to najwiêk-
szy zak³ad produkcyjny w regionie Pomo-
rza Zachodniego. Spó³ka od 2005 roku no-
towana jest na warszawskiej gie³dzie.

W³aœciciele Polic maj¹cy ponad 5 proc.
akcji to Skarb Pañstwa - 44 574974 59,43,
Agencja Rozwoju Przemys³u - 6 607 966
8,81 i OFE PZU Z³ota Jesieñ - 41 950 52
5,59. Pozostali - 19 622 008 26,17.

Pod kontrol¹ Tarnowa
- Uwa¿am, ¿e wz-mocnienie Grupy Kapi-
ta³owej Azoty Tarnów o ZCh Police przy-
niesie wymierne korzyœci akcjonariuszom
i innym interesariuszom tych spó³ek - mówi
prezes Tarnowa Jerzy Marciniak.

Sukcesem zakoñczy³o siê wezwanie Tar-
nowa na akcje Polic. Dziêki pozytywnej
odpowiedzi Ministerstwa Skarbu Pañstwa
spe³niony zosta³ g³ówny wymóg wezwa-
nia. Tarnów przekroczy³ 51 proc. ogólnej
liczby g³osów podczas zgromadzeñ akcjo-
nariuszy Polic. Kluczem do sukcesu we-
zwania by³o w³aœnie to, czy odpowie na
ni¹ pozytywnie skarb pañstwa. Od pew-
nego czasu, dziêki deklaracji przedstawi-
cieli resortu wiadomo by³o, ¿e wezwanie
zakoñczy siê sukcesem.

Wci¹¿ oczekiwany jest komunikat gie³-
dowy Tarnowa informuj¹cy o tym jak¹
liczbê akcji w wezwaniu uda³o siê skupiæ.
Pocz¹tkowo wœród akcjonariuszy Polic
da³o siê s³yszeæ g³osy zawodu, ¿e ofero-
wana cena za akcjê 11,50 jest zbyt niska.
Jednak ostatnie wydarzenia na rynku fi-

nansowym oraz
spekulacje ze roz-
poczyna siê kolejny
kryzys, mog¹ zre-
widowaæ ten po-
gl¹d. Podczas osta-
tnich spadków cena
akcji Polic spad³a nawet do poziomu poni-
¿ej 10 z³. W praktyce wiec cena wezwa-
nia mo¿e siê okazaæ doœæ atrakcyjna.

Dlaczego jednak Tarnów chce kupiæ Po-
lice? - Uwa¿am, ¿e wzmocnienie Grupy
Kapita³owej Azoty Tarnów o ZCh Police
przyniesie wymierne korzyœci akcjonariu-
szom i innym interesariuszom tych spó³ek -
mówi prezes Tarnowa Jerzy Marciniak.

W³adze ma³opolskiej spó³ki licz¹ na na-

stêpuj¹ce korzyœci:
- zwiêkszenie skali prowadzonej dzia³al-
noœci,
- zwiêkszenie asortymentu oferowanych
produktów w segmencie nawozów mine-
ralnych,
- poprawê efektywnoœci i warunków za-
opatrzenia w surowce (w tym szczegól-
nie w gaz ziemny),
- zbilansowanie dostaw i produkcji na po-
trzeby powiêkszonej grupy,
- poprawê funkcjonowania dystrybucji i
logistyki,
- poprawê funkcjonowania spó³ek zale¿-
nych.

Jak t³umaczy prezes Marciniak, powiêk-
szona Grupa Kapita³owa Azoty Tarnów
bêdzie mog³a skutecznie konkurowaæ ze
œwiatowymi liderami bran¿y nawozowej.
- Wzmocniona Grupa bêdzie najwiêkszym
producentem nawozów mineralnych jed-
no- i wielosk³adnikowych w regionie - pod-
sumowuje Marciniak.¤¤¤¤¤

•ród³a: wnp.pl. prasa regionalna,
www.solidarnosc.police.pl
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Super Express” piórem Paw³a Biedziaka, niegdyœ
rzecznika policji, doniós³, ¿e bezpowrotnie za-

ginê³y najwa¿niejsze dowody, które mog³y dopro-
wadziæ do wykrycia sprawców tej tajemniczej
zbrodni. Wczeœniej akta sprawy trafi³y do poli-
cjantów z tzw. Archiwum X, zajmuj¹cych siê wy-
jaœnianiem skomplikowanych zagadek kryminal-
nych. Najlepsi analitycy przez kilka miesiêcy przy-
gl¹dali siê wszystkim dowodom zebranym w spra-
wie. Dane z akt wprowadzono do specjalnych pro-
gramów komputerowych. Najwiêksz¹ nadziejê
wi¹zano ze œladami odcisków
palców. W 1992 r., gdy zamor-
dowano Jaroszewiczów, nie-
zidentyfikowane œlady linii
papilarnych znalezione na
miejscu zbrodni mo¿na by³o
porównywaæ tylko z odciska-
mi zebranymi od osób wska-
zanych przez œledczych. Ale
w 2001 r. uruchomiono w Pol-
sce system automatycznej
identyfikacji odcisków palców
(AFIS). Od tego momentu œla-
dy linii papilarnych ujawnio-
ne na miejscu pope³nienia
przestêpstwa mo¿na porów-
nywaæ z odciskami palców ponad trzech milionów
osób, zebranymi przez ostatnie kilkadziesi¹t lat
przez milicjê i policjê.

Pod koniec 2005 r. analitycy z Archiwum X od-
kryli jednak, ¿e z akt sprawy zaginê³y kluczowe
dowody w sprawie zabójstwa Jaroszewiczów. Bra-
kowa³o trzech folii ze œladami niezidentyfikowa-
nych odcisków palców. Ujawniono je na miejscu
zabójstwa: na ciupadze, któr¹ duszono premiera,
na okularach le¿¹cych na jego biurku oraz na
drzwiach szafy w gabinecie. Nie nale¿a³y do ofiar
ani do nikogo z rodziny. Wykluczono, aby pozo-
stawili je znajomi Jaroszewiczów lub policjanci.
Wszystko wskazuje wiêc, ¿e mog³y to byæ odciski
palców jednego z zabójców. Przez blisko dwa lata
funkcjonariusze z biura kontroli szukali zagubio-
nych folii, lecz bezskutecznie. Znaleziono jedynie
zdjêcie odcisków pozostawionych na ciupadze. Ale
w bazie AFIS nie uda³o siê zidentyfikowaæ, kto móg³
pozostawiæ swój œlad na tym narzêdziu zbrodni.
- Wszystko wskazuje, ¿e folie zosta³y wykradzio-
ne. Ktoœ skutecznie zatar³ œlady tego okrutnego i
tajemniczego zabójstwa - powiedzia³ „Super Expres-
sowi” policjant z Komendy G³ównej Policji.
Zadeptane œlady

Do zbrodni dosz³o w nocy z 31 sierpnia na 1
wrzeœnia 1992 r. w willi Jaroszewiczów w war-
szawskim Aninie przy ul. Zorzy 19. Cia³a odna-
laz³ syn zamordowanych, Jan Jaroszewicz, kiedy
1 wrzeœnia ok. godz. 23.00 przyjecha³ do willi za-
niepokojony tym, ¿e od kilkunastu godzin rodzice

Zaginione dowody
Czy kiedykolwiek dowiemy siê, kto i dlaczego zamordo-
wa³ Piotra Jaroszewicza? Œlady prowadz¹ na Wschód...

nie odbierali telefonu. Zaraz potem zawiadomi³
policjê. Od tego momentu zaczê³o siê istne zadep-
tywanie œladów po sprawcach - jak to okreœli³ póŸ-
niej sêdzia prowadz¹cy rozprawê przed S¹dem Wo-
jewódzkim w Warszawie. W domu Jaroszewiczów
pojawili siê bowiem funkcjonariusze lokalnego ko-
misariatu, Komendy Sto³ecznej Policji, MSW, Ko-
mendy G³ównej i prawdopodobnie UOP, a tak¿e
dziennikarze. Zabrak³o za to prokuratora, który
by zabezpieczy³ teren. Nigdy nie ustalono dok³ad-
nej listy funkcjonariuszy, którzy przewinêli siê

wtedy przez willê. Zidentyfikowano jedynie tych,
którzy zostawili po sobie œlady zbadane póŸniej
przez techników kryminalnych.

Lista zaniechañ, jakich dopuœcili siê prowadz¹-
cy œledztwo, jest d³uga. Nie zbadano zamka do drzwi
willi, co mog³oby wyjaœniæ, w jaki sposób zosta³y
otwarte. Klucze mieli bowiem tylko Jaroszewiczo-
wie i ich syn Jan (nie mia³ ich nawet syn by³ego
premiera z pierwszego ma³¿eñstwa, s³awny nie-
gdyœ Andrzej Jaroszewicz). Wiadomo, ¿e domow-
nicy byli bardzo ostro¿ni: po goœci wychodzili
sami, terminy wizyt trzeba by³o ustalaæ wczeœniej.
Trudno wiêc przypuszczaæ, aby wpuœcili kogoœ
obcego, zw³aszcza w nocy. Ponadto Jaroszewicz
nie rozstawa³ siê z broni¹, nawet gdy czyta³ w bu-
janym fotelu.

Policjanci nie zbadali te¿ zabrudzeñ na drzwiach
i futrynach willi, opisanych jako œlady koloru bru-
natnego, uznaj¹c je za politurê. Przyjêli za to wer-
sjê, ¿e w³amywacze weszli do domu przez okno na
piêtrze, choæ ani na murze, ani na oplataj¹cej dom
winoroœli nie stwierdzono œladów wdrapywania siê
na piêtro. Nie wiadomo równie¿, co zrobili z psem,
du¿ym, czarnym sznaucerem Remusem, który
bywa³ agresywny nawet wobec domowników, a za
przewodnika uznawa³ jedynie Solsk¹. Po wejœciu
do willi policja znalaz³a Remusa zamkniêtego w
pokoju Solskiej. Mia³ problemy z chodzeniem, jed-
nak go nie zbadano, a nied³ugo potem zdech³.

Mordercy spêdzili w willi by³ego premiera praw-
dopodobnie wiele godzin. W tym czasie torturo-

wali go z ogromnym okrucieñstwem, a jego ¿onê
po³o¿yli skrêpowan¹ w ³azience. Nad ranem na szyi
Jaroszewicza zadzierzgnêli ciupag¹ pasek. Solsk¹
zabili strza³em w ty³ g³owy ze sztucera jej mê¿a. I
tu kolejna zagadka: w opisie z miejsca zdarzenia
zanotowano, ¿e ³uska po naboju tkwi³a w œrodku
broni, tymczasem w czasie odtwarzania filmu z
wizji lokalnej okaza³o siê, ¿e le¿y obok. Policjanci
nie podjêli te¿ w¹tku kobiety i dwóch mê¿czyzn
wychodz¹cych z willi rankiem 1 wrzeœnia, któ-
rych widzia³a jedna z s¹siadek.
Œlepa uliczka

Prowadz¹cy œledztwo z góry przyjêli motyw
rabunkowy zbrodni. Jednak wszystkie fakty prze-
cz¹ tej hipotezie: mieszkanie nie zosta³o spl¹dro-
wane, nie zrabowano bi¿uterii, kolekcji znaczków
pocztowych, ksi¹¿eczek czekowych. Sprawcy
przeszukali tylko gabinet Jaroszewicza, tak jakby

szukali konkretnej rzeczy lub
dokumentu. Ju¿ podczas pro-
cesu jeden z obroñców mówi³
o prawej rêce by³ego premie-
ra, która nie by³a zwi¹zana -
¿eby coœ wskaza³, podpisa³?
Tak¿e Jan Jaroszewicz twier-
dzi³, ¿e z willi zniknê³y no-
tatki ojca.

Trwaj¹cy szeœæ lat proces
rzekomych morderców za-
koñczy³ siê w 2000 r. kom-
promitacj¹ organów œcigania.
S¹d prawomocnie uniewinni³
oskar¿onych o tê zbrodniê
czterech recydywistów z

Miñska Mazowieckiego: Krzysztofa R. ps. „Fa-
szysta”, Wac³awa K. ps. „Niuniek”, Jana K. ps.
„Krzaczek” i Henryka S. ps. „Sztywny”. Dwóch z
nich dosta³o potem odszkodowania - po ok. 50 tys.
z³ - za lata spêdzone w areszcie. Podstaw¹ areszto-
wania tej czwórki pó³tora roku po œmierci Jarosze-
wiczów by³o zeznanie konkubiny „Faszysty”, któ-
ra zezna³a, ¿e on i „Niuniek” planowali napad na
dzianego pryka z Anina. W s¹dzie skorzysta³a jed-
nak z prawa do odmowy zeznañ i w ten sposób
przesta³ istnieæ g³ówny dowód w sprawie.
Cz³owiek Moskwy

Im bardziej mala³y szanse wyjaœnienia zbrodni
w Aninie, tym czêœciej pojawia³y siê przypusz-
czenia o politycznym motywie zabójstwa. Nie ma
w tym nic dziwnego, w koñcu Jaroszewicz to po-
staæ, która w najnowszej historii Polski odegra³a
rolê niepoœledni¹. W latach 1944-1945 by³ zastêp-
c¹ dowódcy ds. polityczno-wychowawczych 1.
Armii Wojska Polskiego, póŸniej wiceszefem G³ów-
nego Zarz¹du Polityczno-Wychowawczego WP, wi-
ceministrem obrony narodowej i g³ównym kwater-
mistrzem WP. W 1950 r. przeniesiono go - ju¿ w
stopniu genera³a dywizji - na stanowisko wiceprze-
wodnicz¹cego Pañstwowej Komisji Planowania
Gospodarczego, gdzie mia³ odpowiadaæ za mate-
rialn¹ stronê przygotowañ do wojny obozu sowiec-
kiego z Zachodem. Dwa lata póŸniej mianowano
go wicepremierem i funkcjê tê pe³ni³ a¿ do 1970 r.
W tym czasie by³ równie¿ ministrem górnictwa,
zaœ od 1955 r. sta³ym przedstawicielem PRL

wa masakra na 
miera, który zajmowa³ do lutego 1980 r
Gierek niespodziewanie pozby³ siê wiernego
wspó³pracownika.

PRL-owskiej w³adzy
do wybuchu wojny nie posiada³ ¿adnych zwi¹z-
ków z ruchem komunistycznym, bêd¹c zwyk³ym
nauczycielem i kierownikiem szko³y powszechnej,
w 1940 r
ma choæ trochê pojêcia o mechanizmach sowieckiej
polityki, wie, ¿e tacy lu-
dzie, zw³aszcza za czasów
Stalina, nie zostawali ge-
nera³ami i ministrami,
szczególnie w tak odpo-
wiedzialnych resortach.
Dlatego za Jaroszewiczem
zawsze ci¹gnê³a siê opinia
zaufanego cz³owieka Mo-
skwy
Tajemnica
„matrioszek”

najwyraŸniej usi³owa³ tê
opiniê zatrzeæ. Wskazuje
na to relacja, jak¹ zawar³
w wydanej dwa lata po
zbrodni w Aninie ksi¹¿ce
pt. „Za co ich zabili?”
dziennikarz Bohdan Roliñ-
ski. Jeszcze za ¿ycia Jaro-
szewicza Roliñski opubli-
kowa³ wywiad-rzekê z
by³ym premierem, która jednak - wbrew tytu³owi
„Przerywam milczenie...” - nie przynios³a wiêk-
szych sensacji. Prawdziw¹ rewelacjê Roliñski ujaw-
ni³ dopiero w drugiej ksi¹¿ce, gdzie opisa³ najwiêk-
sz¹ tajemnicê, któr¹ mia³ mu wyznaæ rozmówca.
Jaroszewicz opowiedzia³ zaufanemu dziennikarzo-
wi o swojej rozmowie z genera³em Karolem Œwier-
czewskim nied³ugo przed œmierci¹ tego ostatniego
w Bieszczadach (obaj byli wówczas wiceministra-
mi obrony). „W
czowi o tym, czego dowiedzia³ siê od genera³a Gieor-
gija Siergiejewicza ¯ukowa (nie myliæ ze s³awnym
marsza³kiem Gieorgijem Konstantinowiczem ¯uko-
wem), nadzoruj¹cego z ramienia NKWD sprawy
polskie. Otó¿ ¯ukow podobno przedstawi³ Œwier-
czewskiemu metodê matrioszek, czyli sowieckich
agentów wyszkolonych i podstawionych za niektó-
rych ludzi pe³ni¹cych wa¿ne funkcje w PRL. Meto-
dê, któr¹ chyba ka¿dy Polak zna z serialu „Stawka
wiêksza ni¿ ¿ycie”.

Œwierczewskim zidentyfikowali kilka takich matrio-
szek. Jedn¹ z nich mia³ byæ wysoki funkcjonariusz
bezpieki pu³kownik Józef Œwiat³o, inn¹ zaœ - sam
Boles³aw Bierut. 
dent Polski Ludowej zosta³ podmieniony w czasie
wojny: w 1943 r
W
j¹cy siê za przedwojennego dzia³acza KPP
pozosta³ w Zwi¹zku Sowieckim. Jaroszewicz wyÈÈÈÈÈ

ÈÈÈÈÈ
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przy centrali RWPG w Moskwie. Grudnio-
wa masakra na Wybrze¿u przynios³a mu fotel pre-
miera, który zajmowa³ do lutego 1980 r., gdy Edward
Gierek niespodziewanie pozby³ siê wiernego
wspó³pracownika.

Jaroszewicz spêdzi³ zatem 35 lat na szczytach
PRL-owskiej w³adzy, co by³o tym dziwniejsze, ¿e
do wybuchu wojny nie posiada³ ¿adnych zwi¹z-
ków z ruchem komunistycznym, bêd¹c zwyk³ym
nauczycielem i kierownikiem szko³y powszechnej,
w 1940 r. zes³anym do ³agru na Syberiê. Ka¿dy, kto
ma choæ trochê pojêcia o mechanizmach sowieckiej
polityki, wie, ¿e tacy lu-
dzie, zw³aszcza za czasów
Stalina, nie zostawali ge-
nera³ami i ministrami,
szczególnie w tak odpo-
wiedzialnych resortach.
Dlatego za Jaroszewiczem
zawsze ci¹gnê³a siê opinia
zaufanego cz³owieka Mo-
skwy.
Tajemnica
„matrioszek”

Wiedzia³ o tym on sam i
najwyraŸniej usi³owa³ tê
opiniê zatrzeæ. Wskazuje
na to relacja, jak¹ zawar³
w wydanej dwa lata po
zbrodni w Aninie ksi¹¿ce
pt. „Za co ich zabili?”
dziennikarz Bohdan Roliñ-
ski. Jeszcze za ¿ycia Jaro-
szewicza Roliñski opubli-
kowa³ wywiad-rzekê z
by³ym premierem, która jednak - wbrew tytu³owi
„Przerywam milczenie...” - nie przynios³a wiêk-
szych sensacji. Prawdziw¹ rewelacjê Roliñski ujaw-
ni³ dopiero w drugiej ksi¹¿ce, gdzie opisa³ najwiêk-
sz¹ tajemnicê, któr¹ mia³ mu wyznaæ rozmówca.
Jaroszewicz opowiedzia³ zaufanemu dziennikarzo-
wi o swojej rozmowie z genera³em Karolem Œwier-
czewskim nied³ugo przed œmierci¹ tego ostatniego
w Bieszczadach (obaj byli wówczas wiceministra-
mi obrony). „Walter” mia³ opowiedzieæ Jaroszewi-
czowi o tym, czego dowiedzia³ siê od genera³a Gieor-
gija Siergiejewicza ¯ukowa (nie myliæ ze s³awnym
marsza³kiem Gieorgijem Konstantinowiczem ¯uko-
wem), nadzoruj¹cego z ramienia NKWD sprawy
polskie. Otó¿ ¯ukow podobno przedstawi³ Œwier-
czewskiemu metodê matrioszek, czyli sowieckich
agentów wyszkolonych i podstawionych za niektó-
rych ludzi pe³ni¹cych wa¿ne funkcje w PRL. Meto-
dê, któr¹ chyba ka¿dy Polak zna z serialu „Stawka
wiêksza ni¿ ¿ycie”.

Z relacji Roliñskiego wynika, ¿e Jaroszewicz ze
Œwierczewskim zidentyfikowali kilka takich matrio-
szek. Jedn¹ z nich mia³ byæ wysoki funkcjonariusz
bezpieki pu³kownik Józef Œwiat³o, inn¹ zaœ - sam
Boles³aw Bierut. Wed³ug tej wersji, przysz³y prezy-
dent Polski Ludowej zosta³ podmieniony w czasie
wojny: w 1943 r. do okupowanej przez Niemców
Warszawy mia³ przyjechaæ ju¿ sowiecki agent poda-
j¹cy siê za przedwojennego dzia³acza KPP, który
pozosta³ w Zwi¹zku Sowieckim. Jaroszewicz wy-

Przecie¿ mog³o te¿
byæ tak, ¿e prawdziwi
agenci zwyczajnie wy-
marli, nie zostawiaj¹c
po sobie œladu i nastêp-
ców... (...) Tak mog³o
byæ - gdyby nie okrutne morderstwo na niezwy-
k³ych œwiadkach historii - Piotrze i Alicji Jarosze-
wiczach. Ktoœ jednak przyszed³ po ich wci¹¿ skry-
wane najciê¿sze tajemnice. Nie jestem pewny, czy
wy³¹cznie po tajemnicê „matrioszek”. Jaroszewicz
„przerywa³ milczenie” w wielu dziwnych sprawach
- koñczy sw¹ ksi¹¿kê Bohdan Roliñski.

Zabójcze archiwum
   W ostatnich latach poja-

wi³a siê równie¿ inna hipoteza
na temat zbrodni w Aninie.
Niektóre media, m.in. tygodnik
„Wprost”, opublikowa³y tek-
sty sugeruj¹ce, ¿e Piotr Jaro-
szewicz zgin¹³ przez sw¹ wie-
dzê na temat poniemieckiego
pa³acu w Radomierzycach
ko³o Zgorzelca, gdzie pod ko-
niec wojny trafi³y archiwa
G³ównego Urzêdu Bezpie-
czeñstwa Rzeszy (RSHA).
Ówczesny pu³kownik Jaro-
szewicz pojawi³ siê tam w
czerwcu 1945 r. w towarzy-
stwie kilku innych oficerów i
podobno przej¹³ niektóre do-
kumenty. Polacy zostali jed-
nak szybko odsuniêci przez
¿o³nierzy Armii Sowieckiej,

po czym radomierzyckie archiwum przetranspor-
towano do ZSRR. A by³o tam podobno ok. 300
tys. teczek, œrednio po 250 stron ka¿da, w tym
20 tys. teczek niemieckiego i francuskiego wy-
wiadu wojskowego, 50 tys. teczek sztabu gene-
ralnego, licz¹ce 150 teczek akta francuskiego pre-
miera Leona Bluma i archiwum rodziny Rothschil-
dów, a tak¿e ogromny zbiór dokumentów doty-
cz¹cych kolaboracji Francuzów z Niemcami.

Tezê o zwi¹zku tej sprawy ze œmierci¹ Jarosze-
wicza jako pierwszy postawi³ pisarz i dokumenta-
lista Jerzy Rostkowski w wydanej kilka lat temu
ksi¹¿ce „Radomierzyce. Archiwa pachn¹ce œmier-
ci¹”. Zdaniem autora, tytu³ uzasadnia seria podob-
nych do siebie zabójstw, których ofiarami w latach
90. pad³o trzech ludzi obecnych wówczas w rado-
mierzyckim pa³acu: oprócz Jaroszewicza tak¿e
Tadeusz Steæ, póŸniej znany przewodnik karko-
noski (zgin¹³ w 1993 r.), i genera³ Jerzy Fonko-
wicz, do 1968 r. wa¿na postaæ w resorcie obrony
(zosta³ zamordowany w 1997 r.). ¯adnej z tych
zbrodni do dziœ nie wyjaœniono.

Trudno powiedzieæ, która z wersji - Roliñskiego
czy Rostkowskiego - jest bardziej prawdopodob-
na. Byæ mo¿e ¿adna z nich nie jest do koñca praw-
dziwa. Nie ulega jednak w¹tpliwoœci, ¿e ka¿dy, kto
powa¿nie zastanawia siê nad zabójstwem Jarosze-
wicza, musi braæ pod uwagê rolê sowieckich s³u¿b
specjalnych w jego ¿yciu, a mo¿e i œmierci.

Pawe³ Siergiejczyk - Nasza Polska

ÈÈÈÈÈ
zna³ Roliñskiemu, ¿e ta wiedza mog³a byæ przyczy-
n¹ gwa³townej œmierci genera³a „Waltera”. By³y pre-
mier twierdzi³ tak¿e, i¿ przypuszczenia co do fak-
tycznej roli Bieruta potwierdzi³o w rozmowach z
nim kilka innych znacz¹cych osób: Edward Ochab,
Hilary Minc, Józef Cyrankiewicz i Wiktor Grosz.
Przemilczana ksi¹¿ka

Wynika³oby z tego, ¿e zarówno temat matrio-
szek, jak i sensacyjna prawda o Bierucie stanowi³y
swoist¹ tajemnicê poliszynela na szczytach PRL-
owskiego establishmentu. Jednak zasadniczy pro-
blem z ksi¹¿k¹ Roliñskiego polega na tym, ¿e ¿ad-

na z osób w niej opisanych, pocz¹wszy od Jarosze-
wicza, ju¿ dawno nie ¿yje, a nie znamy jakichkol-
wiek dokumentów czy innych relacji potwierdzaj¹-
cych jego informacje. Za ca³kowite k³amstwo uzna³
publikacjê Roliñskiego syn Bieruta, Jan Chyliñski, a
w œlad za nim wiêkszoœæ historyków. Jedynie znany
badacz dziejów najnowszych i sowietolog, prof.
Pawe³ Wieczorkiewicz, nie odrzuci³ z góry wersji
opisanej przez Roliñskiego, choæ i on naturalnie przy-
znaje, ¿e bardzo trudno j¹ zweryfikowaæ.

Ta niezwyk³a historia ma jednak nieoczekiwany
ci¹g dalszy. W roku 2007 Bohdan Roliñski wyda³
kolejn¹ ksi¹¿kê poœwiêcon¹ sprawie matrioszek.
Napisa³ j¹ po tym, jak skontaktowa³ siê z nim Igor
Birut vel Bierut, Rosjanin polskiego pochodzenia
mieszkaj¹cy w Moskwie, który opowiedzia³ mu
historiê swego ojca i dziadka represjonowanych
przez sowieck¹ policjê polityczn¹. Z tej ksi¹¿ki,
zatytu³owanej „Œwiadek pod toporem kata”, wy-
³ania siê obraz misternej operacji maj¹cej na celu
znalezienie kompromatu - czyli, mówi¹c po pol-
sku, mocnego haka - na funkcjonuj¹cego w Polsce
Boles³awa Bieruta. I chocia¿ ksi¹¿ka zawiera wiê-
cej pytañ ni¿ odpowiedzi, trudno nie uznaæ j¹ za
ciekawy przyczynek do najnowszych dziejów Pol-
ski. Tymczasem publikacja Roliñskiego zosta³a ca³-
kowicie przemilczana w najwiêkszych mediach,
choæ mo¿e stanowiæ czêœciowe potwierdzenie jed-
nej z hipotez dotycz¹cych przyczyn œmierci Jaro-
szewicza.

Piotr Jaroszewicz (w œrodku) zrobi³ za-
skakuj¹c¹ karierê - ws³u¿bie Moskwy
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z pogranicza
fantastyki

My z niegoMy z niegoMy z niegoMy z niegoMy z niego
wszyscywszyscywszyscywszyscywszyscy
Adam nie znosi³ sprzeciwu, zw³aszcza je¿eli by³ o

czymœ przekonany. Tomasz z kolei nie pozwala³
siê ³atwo obra¿aæ. Obaj zerwali siê na równe nogi i
stali naprzeciw siebie Ÿli, zaczerwienieni, agresywni
jak dwa buhaje na rykowisku. Gdyby nie Józef, który
zerwa³ siê razem z nimi, wcisn¹³ ka¿demu po butelce
piwa i si³¹ zmusi³ aby usiedli, dosz³oby do bójki.
- Spokój, do jasnej cholery! - Józef by³ naprawdê
wœciek³y. - Chcecie nas wszystkich wsadziæ w ³apy
psów?
- Przepraszam - Tomasz mia³ nietêg¹ minê.
- Przyjmujê - dorzuci³ Adam, któremu nawet nie przy-
sz³o na myœl, ¿e on te¿ móg³by za coœ przeprosiæ. -
Sami widzicie, ¿e sprawa jest niesamowita. Trzeba
siê zastanowiæ, co dalej. Jeœli oni wpadli, to my…
- …te¿ wpadniemy - spokojnie przerwa³ mu Fran-
ciszek. - Kiedy zak³adaliœmy nasze stowarzyszenie,
liczyliœmy siê z tak¹ mo¿liwoœci¹.
- ¯eby chocia¿ nasza œmieræ mog³a czemuœ pos³u-
¿yæ, staæ siê przyk³adem, natchnieniem… - rozrzew-
ni³ siê Jan.
- Przestañcie, kraczecie jak stare baby - uspokaja³
Tomasz. - Jeszcze jesteœmy na wolnoœci i nic nie
wskazuje, ¿ebyœmy w najbli¿szym czasie mieli siê z
ni¹ po¿egnaæ.
- W³aœnie - Józef prze³ama³ swój zabobonny lêk i
postanowi³ przej¹æ inicjatywê.
- Uwa¿am, ¿e z decyzjami musimy poczekaæ na ko-

 Kolejny odcinek za miesi¹c

noc. W tym momencie jego ludzkie odruchy wyczer-
pa³y siê.
- Zrozumiano? - warkn¹³ w s³uchawkê.- Tylko nie
nawal.
Nawet nie czeka³ na potwierdzenie. Nie musia³. Wie-
dzia³, ¿e nawet umieraj¹cy pracownik po takiej roz-
mowie zwlók³by siê z ³o¿a œmierci i przyszed³ do
roboty. Adam spokojnie od³o¿y³ s³uchawkê i a¿ za-
tar³ rêce z radoœci. Wszystko uk³ada³o siê po jego
myœli. Nawet lepiej. Nie bêdzie musia³ udawaæ, ¿e
ca³y czas czuwa. Dziêki temu na pewno dzisiaj skoñ-
czy badania.
Kiedy póŸn¹ noc¹ siedzia³ w archiwum przy stole
zarzuconym papierami, nie by³o mu ju¿ do œmie-
chu. Zna³ wreszcie ca³¹ prawdê i wiedzia³, co mu-
sia³ zrobiæ. Nie by³a to wiedza ani ³atwa, ani przy-
jemna. Udrêczony wzrok wbi³ w powa³ê i zakrzyk-
n¹³ na ca³y g³os:
- Czy naprawdê nie mo¿na inaczej? Ja siê nie zga-
dzam! Nie chcê! Niech ktoœ inny to zrobi!
Odpowiedzia³a mu g³ucha cisza. Zrozumia³. Nie
ma zmi³owania, nie uniknie swojego przeznacze-
nia.
Z trudem wsta³ z krzes³a, machinalnie usun¹³ œlady
swojego pobytu w pomieszczeniu i wyszed³. Pow³ó-
cz¹c nogami, które sprawia³y wra¿enie, jakby chcia³y
przykleiæ siê do wyœwiechtanej pod³ogi, przemie-
rzy³ ca³y gmach i nie zwa¿aj¹c na to, ¿e jest godzina
milicyjna, wyszed³ na ulicê. Nie ma przepustki, ale
dziœ jest nietykalny. Nawet gdyby spotka³ ca³¹ ar-
miê Ruskich, nie zauwa¿¹ go. Dziœ mo¿e wszystko.
Ale musi to jedno, czego absolutnie nie chce. m

Has³em krzy¿ówki jest myœl Plutarcha

niec badañ Adama. Ile jeszcze czasu ci to zajmie?
Adam odpowiedzia³ bez chwili wahania:
- Jedna noc powinna wystarczyæ. Kto ma jutro dy¿ur?
- Ja - odezwa³ siê Jan.
- Jutro zadzwonisz do kadrowca i powiesz, ¿e nie
mo¿esz dojœæ do siebie po dzisiejszej popijawie. Wy
bêdziecie w takim samym stanie. Dy¿ur padnie na
mnie. Spotkamy siê pojutrze przy kartach.
- Straszne ryzyko. Trzecie spotkanie w ci¹gu tygo-
dnia - oponowa³ Józef.
- Trudno. Sytuacja jest wyj¹tkowa - Adam nie dopu-
œci³ do dyskusji. - Teraz zaczynamy wielkie pijañ-
stwo. Ka¿dy oddzielnie.

Resztê dnia zajê³o im symulowanie wspania³ego
pijackiego samozatracenia. Biegali, chodzili, w koñ-
cu zataczali siê, wpadali w oko ka¿demu, kto chcia³
i nie chcia³, popijaj¹c z ka¿dym napotkanym bar-
dziej i mniej dalekim (bliskich nikt nie mia³) znajo-
mym. Gdyby ktoœ obserwowa³ ich przez ca³y ten
czas, zdziwi³by siê, w jaki sposób po wypiciu jedne-
go piwa mo¿na doprowadziæ siê do stanu komplet-
nej nietrzeŸwoœci.Nastêpnego dnia wieczorem
Adam odebra³ telefon.
- Jan jeszcze choruje po wczorajszej zabawie. Mu-
sisz wzi¹æ za niego dy¿ur. G³os kadrowca nie zo-
stawia³ pola do dyskusji, jednak Adam próbowa³
s³abo oponowaæ, by tamten nie zacz¹³ czegoœ po-
dejrzewaæ.
- Ale ja, towarzyszu, te¿…
- Trudno, telefon odebra³eœ, znaczy siê - mo¿esz
chodziæ. Zostawiê ci butelkê piwa. I… mo¿esz siê
przespaæ nad ranem. To na pewno bêdzie spokojna
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Poziomo:
1. Nag³a zmiana
kierunku; 5.
Max, znany ak-
tor amerykañ-
ski; 8. Inaczej
kawon; 9. Mi-

ko³aj, rosyjski pisarz; 10. Znany ame-
rykañski piosenkarz; 11. Twórca kara-
te kyokushinkai; 12. miejscowoœæ wy-
poczynkowa we Francji, w regionie Po-
itou-Charentes; 15. Biblijna wie¿a; 18.
Organizacja terrorystyczna; 19. Boha-
terka ballady Mickiewicza; 20. Polski
lekarz, wynalazca s³ynnego preparatu
torfowego; 21. Zachwyt; 22. Bohater
filmu „Œwiat wed³ug Kiepskich”; 25.
Jest nim Myke Tyson; 30. Nale¿na
suma pieniêdzy; 33. „Najwa¿niejszy”
z posi³ków; 36. Film Pasikowskiego; 37.
Dom eskimosa; 40. Psotnik, szelma; 43.
Mieszkaniec Afryki; 44. Wyspa nale-
¿¹ca do Szwecji; 45. Miasto w Polsce
s³yn¹ce z produkcji serów; 46. Nota;
47. Zakres, zarys; 48. Klub sportowy
z Krakowa; 49. Model Opla.

Pionowo:
1. Odmierza czas; 2. Brutalna
gra zespo³owa; 3. Kupon wymie-
nialny na towar; 4. Cz³owiek ze
sk³onnoœci¹ do nadmiernego je-
dzenia; 5. pogardliwie o Niem-
cu; 6. Buzia ptaka; 7. S³uga, len-
nik; 13. Miasto na Dolnym Œl¹-
sku; 14. Oklaski, brawa; 16. Np.
AlN; 17. jeden z Renault; 22.
Jeden z polskich pi³karzy; 23.
Uiszczane na granicy; 24. Ope-
rator polskiej telefonii komórko-
wej; 26. Ma têczówkê i prêciki;
27. Jazda na nartach; 28. pseu-
donim Allena Henry’ego; 29.
Cz³owiek koñcz¹cy wy¿sz¹
uczelniê; 31. Warszawski indeks
gie³dowy; 32. Element obrazu;
34. Las, knieja; 35. Rzeka, sta-
ro¿ytny Orontes; 37. Rzadkie
imiê mêskie; 38. Np. a, b, c....;
39. Wieszana na choinkê; 40.
Akt prawny; 41. Mikroby, zaraz-
ki; 42. Pieszczotliwie o ma³ym
dziecku.
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¯¹daj w Komisji Zak³adowej i w salonach prasowych- Czytaj „Tygodnik Solidarnoœæ”!
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Puszczê was
z torbami !!!
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Czytaj „Tygodnik Solidarnoœæ” - niezale¿ny tygodnik ka¿dego polskiego pracownika!

Komu mo¿na ujawniæ
dane pracownika (2)
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Pracownik mo¿e dochodziæ
od pracodawcy odszkodowania

Jakie s¹ konsekwencje ujawnienia win-
dykatorom informacji bez zgody pracow-
nika? Pracodawca, który spe³ni³by ¿¹da-
nia windykatora niebêd¹cego komorni-
kiem, nara¿a siê na odpowiedzialnoœæ od-
szkodowawcz¹.

Pracownik mo¿e np. uznaæ, ¿e poprzez
ujawnienie windykatorom tych informacji
zosta³ naruszony jego interes, dobra opi-
nia, godnoœæ itp. Przepisy ustawy z 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (dalej:
k.p.) odwo³uj¹ siê tu do pojêcia „dobra
osobiste".

Artyku³ II1 k.p. stanowi, ¿e pracodaw-
ca jest obowi¹zany szanowaæ godnoœæ i
inne dobra osobiste pracownika. Prawo do
ochrony dóbr osobistych wynika tak¿e z
przepisów ustawy z 23 kwietnia 1964 r. -
Kodeks cywilny (dalej: k.c).

Uchwa³a S¹du Najwy¿szego z 16 lipca
1993 r. (sygn. akt IPZP 28/93) jest przy-
k³adem rozstrzygniêcia, które potwierdza,
¿e przy okazji ujawnienia przez pracodaw-
cê osobom postronnym informacji o do-
chodach pracownika mo¿e dojœæ do naru-
szenia jego dóbr osobistych. S¹d Najwy¿-
szy zaj¹³ siê problemem uprawnienia do
kontrolowania przez zwi¹zki zawodowe
przestrzegania prawa pracy w zakresie
kontrolowania wysokoœci wynagrodzeñ
pracowników. W tym zakresie nawet
zwi¹zki zawodowe nie maj¹ uprawnienia
do ¿¹dania od pracodawcy udzielenia in-
formacji o wysokoœci wynagrodzenia pra-
cownika bez jego zgody.

Pracodawcê mo¿na tak¿e obci¹¿yæ od-
powiedzialnoœci¹ z tytu³u ujawnienia da-
nych osobowych pracownika wbrew jego
woli. Zasady tu obowi¹zuj¹ce reguluje
ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych.

Z orzecznictwa
Pracownik ma „prawo do milczenia" w

zakresie jego stosunku pracy dotycz¹ce-
go wysokoœci wynagrodzenia. Nie zawsze
bêdzie to jednak oznacza³o zakaz ujawnia-
nia tego wynagrodzenia przez drug¹ stro-
nê stosunku obligacyjnego, tj. pracodaw-
cê, ze wzglêdu na zakaz naruszenia dóbr

S¹ sytuacje, gdy firmy windykacyjne domagaj¹ siê od dzia³u kadr ujawnienia
informacji o fakcie zatrudnienia osób, które maj¹ ró¿ne zobowi¹zania. Czy jed-
nostka jako pracodawca ma obowi¹zek udzieliæ przedstawicielowi firmy windy-
kacyjnej informacji o zatrudnieniu i dochodach pracownika?

osobistych pracownika. Bêdzie tak tylko
wówczas, gdy tak¹ informacjê bêdzie
mo¿na zaliczyæ do „sfery prywatnoœci"
pracownika. Mo¿liwe to bêdzie dopiero po
przeanalizowaniu ca³okszta³tu wy¿ej wy-
mienionych stosunków spo³ecznych i go-
spodarczych, zwyczajów i zasad wspó³-
¿ycia. W szczególnoœci bêdzie tak wtedy,
gdy pracownik w sposób wyraŸny, z przy-
czyn uzasadnionych, sprzeciwi siê ujaw-
nianiu osobom trzecim wysokoœci jego wy-
nagrodzenia za pracê lub w sytuacji, gdy
informacja taka wkracza³aby w „sferê in-
tymnoœci" pracownika. Z tym ostatnim
wypadkiem mielibyœmy do czynienia w
sytuacji, gdyby informacja o wysokoœci
wynagrodzenia pracownika dotyka³a jego
¿ycia prywatnego, np. ujawnia³a dokona-
nie potr¹ceñ nale¿noœci alimentacyjnych.
Uchwa³a S¹du Najwy¿szego z 16 lipca
1993 r. sygn. akt I PZP 28/93.

Wa¿ne!
n Pracodawca musi wiedzieæ, ¿e dane
pracownika s¹ pod ochron¹.
n Ochrona dóbr osobistych pracownika
wynika z ustawy z 23 kwietnia 1964 r. -
Kodeks cywilny.
n Przepisy chroni¹ce dane osobowe pra-
cownika zawarte s¹ w ustawie z 29 sierp-
nia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Podstawy prawne
n Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochro-
nie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002
r. nr 101, poz. 926; ost.zm. Dz. U. z 2010
r. nr 229, poz. 1497).
n Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Ko-
deks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. nr 21,
poz. 94; ost.zm. Dz. U. z 2011 r. nr 80,
poz. 432)
n Ustawa z 17 listopada 1964 r. - Ko-
deks postêpowania cywilnego (Dz. U. nr
43, poz. 296; ost.zm. Dz. U. z 2011 r. nr
129, poz. 735)
n Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93; ost.zm.
Dz. U. z 2011 r. nr 85, poz. 458)
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D³ugoœmy na ten dzieñ czekali
Z nadziej¹ niecierpliw¹ w duszy
Kiedy bez s³ów towarzysz Stalin
Na mapie fajk¹ strza³ki ruszy

Krzyk jeden pomkn¹³ wzd³u¿ granicy
I zanim zmilk³ zagrzmia³y dzia³a
To w bój z szybkoœci¹ nawa³nicy
Armia Czerwona wyrusza³a

A có¿ to za historia nowa?
Zdumiona spyta Europa
Jak to? - To ch³opcy Mo³otowa
I sojusznicy Ribentroppa

Zwyciêstw siê szlak ich seri¹ znaczy³
Sztandar wolnoœci okry³ chwa³¹
G³owami polskich posiadaczy
Brukuj¹ Ukrainê ca³¹

Pada Podole, w ho³dach Wo³yñ
Lud pieœni¹ wita ustrój nowy
P³on¹ maj¹tki i koœcio³y
I Chrystus z kul¹ w tyle g³owy

Nad polem bitwy d³onie wznios¹
We wspóln¹ piêœæ, co dech zapiera
Nieprzeliczone dzieci Soso
Niezwyciê¿ony miot Hitlera

Ju¿ starty z map wersalski bêkart
Ju¿ wolny ¯yd i Bia³orusin
Ju¿ nigdy wiêcej polska rêka
Ich do niczego nie przymusi

Now¹ im wolnoœæ g³osi „Prawda”
Œwiat ca³y wieœæ obiega w lot
¯e jeden odt¹d ³¹czy sztandar
Gwiazdê, sierp, Hackenkreuz i m³ot

Tych dni historia nie zapomni
Gdy stary l¹d w zdumieniu zastyg³
I œwiêciæ bêd¹ wam potomni
Po pierwszym wrzeœnia - siedemnasty

Jacek Kaczmarski

Ballada
wrzeœniowa


