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11 - 14 WRZEŚNIA!
Liczymy się z tym, że ten nasz protest nie jest
przewidziany tylko na wrzesień. Przygotowuje-
my się na długi marsz - nie dni, nie tygodnie,
może miesiące - Piotr Duda, szef „Solidarności.

na str. 2 do 5
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Piknik u „Karoliny”
w Jaworzynie Śląskiej hucznie świętowano przy-
padającą w tym roku, XXXIII rocznicę powstania
NSZZ „Solidarność”. Impreza  od trzech lat gro-
madzi nie tylko osoby należące do związku za-
wodowego, ale także wszystkich, którym bliskie
są idee „Solidarności”                   ...na str. 8 i 9
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Komputer cię wykopie?
W Polsce problemu zjadania miejsc pracy przez
komputeryzację nie widać. O ile dekadę temu
mieliśmy 14 mln miejsc pracy, dziś to już 16
mln. Może amerykańskie trendy dopiero do nas
dotrą? Może zjawisko już nas dotyka, tylko tego
nie wiemy? Może powinniśmy zacząć się bać
komputerów?            ...na str.  11
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Odznaczenie
za „Solidarność”

Krzyż Wolności i Solidarności istnieje dopiero
kilka lat. Być może nie wszyscy zainteresowani
o nim wiedzą, nie przebił się jeszcze do spo-
łecznej świadomości wystarczająco mocno –
pisze dyrektor w IPN.          ....na str. 12 i 13

Bo 33 lata to dużo. Można powiedzieć spory
szmat czasu. Ulatują z pamięci chwile, wyda-

rzenia, zamazują się twarze ludzi, dawne bobasy
to już ludzie dorośli i niektórzy ze zdziwieniem
pytają ,,co się stało z tą Polską?” I mają rację. Bo
Polska naszych pragnień, marzeń i oczekiwań zo-
stała rozmieniona na drobne. Cwaniaczki politycz-
ni, ludzie z dawnych służb specjalnych, karierowi-
cze i ludzie bezduszni podszywający się pod ,,So-
lidarność”, a nie mający nic wspólnego z jej ide-
ałami zdradzili polski Sierpień. Bo ,,Solidarność”
powstała najpierw w sercach narodu zainspirowa-
na słowami jednego z największych papieży w hi-
storii Kościoła Jana Pawła II. To on wymodlił na
kolanach tego ożywczego ,,Ducha Światła”, który
na Placu Zwycięstwa w Warszawie odmienił ser-
ca Polaków, którzy przestali się bać. I wcielili w
życie jego pontyfikalne słowa ,,Nie lękajcie się”.
Te same słowa niesie nam obecny papież Franci-
szek, który głosi słowa nadziei o prawdzie, miłości
i solidarności. Bo tam gdzie jest prawda, miłość i
solidarność, nie ma lęku.

Dlatego tak ateistyczni i liberalni inżynierowie
dusz z taką siłą walczą z prawdą uczciwością,
,,Solidarnością” i Kościołem. Wszyscy widzimy
jaka jest sytuacja ludzi pracy pod rządami PO i
PSL. Straszliwe bezrobocie,upadek przemysłu i
rolnictwa, degradacja społeczna tysięcy polskich
rodzin, demoralizacja młodzieży i nawet dzieci
przyjmująca w wielu wypadkach normy prawne
to codzienność. I kłamstwo lejące się strumienia-
mi z posłusznych mediów. Oczywiście nie za
darmo. Zapytajmy ile zarabiają służalczy dzien-
nikarze z tak zwanej TV publicznej i innych sta-
cji. Ich stać na wypoczynek na Majorce, Tenery-
fie czy też na Hawajach. Tymczasem już nie ty-
siące ale dziesiątki tysięcy polskich rodzin nie
stać nawet na kilkudniowy wypoczynek swoich
dzieci nad polskim morzem czy w polskich Ta-
trach. Sytuacja ludzi pracy w Polsce ciągle się po-
garsza. Rodzi to uzasadnione niepokoje społecz-
ne. I podobnie jak 33 lata temu na polskim Wybrze-
żu zrodził się ruch sprzeciwu przeciwko bezdusz-
nej władzy i powstała ,,Solidarność”. Tak i dzisiaj
,,Solidarność” upomina się o podstawowe prawa

XXXIII Rocznica Sierpnia
Młode pokolenie już
nie pamięta tych cza-
sów, gdy powiał wiatr

od morza i obudził w sercach Polaków nadzieję. Nadzieję, która niedługo za-
płonęła olbrzymim płomieniem solidarności i zmieniła oblicze Polski i Europy.

pracownicze i ludzkie. Bo są przez obecną władzę
ignorowane, lekceważone a nawet wyśmiewane.
Dlatego też związki zawodowe, a zwłaszcza ,,So-
lidarność” są nieustannie atakowane.

Rząd, większość właścicieli wielkich firm, a
także zarządzający nimi menadżerowie mówią
wprost, że wszelkie zło pochodzi od ,,Solidarno-
ści”. Tę opinię ochoczo podchwytują służalcze
media, które w swej głupocie posuwają się nawet
do tezy, że należy związki zawodowe wyelimi-
nować z życia publicznego, choć jest to sprzecz-
ne z Konstytucją. A jak się zachowują niektóre
postaci związane z ,,Solidarnością”. Jak pisał w
jednym ze swoich wspaniałych felietonów Jan
Pietrzak, marszałek Senatu Bogdan Borusewicz
podczas wizyty we Lwowie zapytany dlaczego
polski parlament nie uczcił godnie 150 rocznicy
Powstania Styczniowego odpowiedział: ,,Takie
obchody jakie powstanie”. Ta pogardliwa wypo-
wiedź dyskwalifikuje go jako polskiego polityka.
Tą wypowiedzią zbezcześcił tysiące ofiar, który
w walce z moskiewskim  caratem stracili swoje
życie i cierpieli męczarnie w sowieckich kator-
gach. Takich politykierów niestety nie brakuje w
naszym życiu publicznym. Ale nie czas i miejsce
by im poświęcać więcej uwagi. Dzisiaj my wszy-
scy -ludzie pracy z całej Polski musimy jeszcze
raz wsłuchać się w słowa największego z Pola-
ków Jana Pawła II ,,Nie lękajcie się” i to drugie
jakże ważne wezwanie ,,Prawda was wyzwoli”.

Dlatego dzisiaj, w XXXIII rocznicę powstania
,,Solidarności”, każdy z uczciwych Polaków o tę
prawdę powinien się upominać. Gwarantuje nam
to: prawo moralne, Konstytucja idemokracja, na
którą tak często lubią się politycy powoływać.

Włączmy się zatem ochoczo w wielką  mani-
festację w Warszawie organizowaną przez Ko-
misję Krajową Związku przeciwko antypracow-
niczej polityce rządu PO i PSL zapowiadaną na
wrzesień br. W referendum zorganizowanym w
tej sprawie wzięło udział 500 tys. związkowców.
Za udziałem w tej manifestacji opowiedziało się
86,5%.W manifestacji tej powinni również wziąć
ludzie młodzi, którzy nie mogą znaleźć pracy we
własnym kraju wskutek arogancji i nieudolności

rządzącej ekipy. Powiedzmy obecnemu rządo-
wi, że Naród dość ma kłamstw i oszustw, cwa-
niactwa i lekceważenia  obywateli.

Wykrzyczmy to całej Polsce,że wbrew medial-
nym kłamstwom o zmierzchu  ,,Solidarności” Ona
żyje. Bo prawda, której broni nie umiera, bo wielu
z nas również ludzi ,,Solidarności” oddało za nią
własne życie. Dlatego też dzisiaj w XXXIII rocz-
nicę powstania Niezależnego Samorządnego
Związku Zawodowego  ,,Solidarność” otoczmy
modlitewną pamięcią tych wszystkich naszych
wspaniałych kolegów, którzy ją tworzyli, a którzy
już odeszli. Niech pamięć o nich dodaje nam od-
wagi i sił do działania dla dobra wspólnego. Niech
ich duch towarzyszy nam we wszystkich działa-
niach,  a moc Boża pozwoli  przezwyciężyć
wszystkie trudności. Solidarność żyje i żyć bę-
dzie, bo potrzebuje jej Polska. 

Alojzy Gwizdała
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Liczymy się z tym, że ten nasz protest nie jest
przewidziany tylko na wrzesień. Przygotowu-
jemy się na długi marsz - nie dni, nie tygodnie,
może miesiące - Piotr Duda, szef „Solidarności.

DLACZEGO ZWIĄZKI ZAWODOWE
ORGANIZUJĄ PROTEST?
DOMAGAMY SIĘ RZECZYWISTEGO,
A NIE POZOROWANEGO, DIALOGU
SPOŁECZNEGO:
• W założeniach Trójstronna Komisja miała
być miejscem prezentacji propozycji praco-
dawców, rządu i związków zawodowych, ich
negocjacji i poszukiwania wspólnego stano-
wiska. Obecnie dialog to fikcja!
• Rząd wykorzystuje Trójstronną Komisję do
firmowania swoich rozwiązań bez jakichkol-
wiek negocjacji. Prace nad postulatami zgła-
szanymi przez związki zawodowe nie są po-
dejmowane.
• Koalicja rządząca ogranicza podstawowe
prawa obywateli, w tym prawo do zgroma-
dzeń czy prawo do referendów obywatelskich.
ŻĄDAMY:
1. Zmiany prawa o referendach ogólnokrajo-
wych - po zebraniu 500 tyś. podpisów refe-
rendum ma być obligatoryjne (dziś decyduje
Sejm, który odrzucił np. wniosek o referen-
dum emerytalne, pod którym zebrano 2,5 min.
podpisów).
2. Wycofania fatalnych dla pracowników
zmian w kodeksie pracy wprowadzających
tzw. elastyczny czas pracy, który oznacza brak
zapłaty za nadgodziny i konieczność 12-go-
dzinnej codziennej pracy nawet przez pół roku.
Ponadto żądamy:
1. Zaniechania likwidacji rozwiązań emery-
talnych przysługujących pracownikom zatrud-
nionym w warunkach szczególnych lub o
szczególnym charakterze.
2. Uchwalenia przez Sejm RP ustaw ograni-
czających stosowanie tzw. umów śmiecio-
wych.
3. Zaprzestania likwidacji szkół i przerzuca-
nia finansowania szkolnictwa publicznego na
samorządy, a także wprowadzenia pakietu
zmian poprawiających funkcjonowanie ochro-
ny zdrowia i dostęp do bezpłatnej edukacji.
4. Stworzenia osłonowego systemu regulacji
finansowych oraz ulg podatkowych dla przed-
siębiorstw utrzymujących zatrudnienie w okre-
sie niezawinionego przestoju produkcyjnego.
5. Podwyższenia wysokości płacy minimal-
nej zgodnie z projektem złożonym przez NSZZ
Solidarność.
6. Stworzenia ustawy o systemie rekompen-
sat dla przedsiębiorstw energochłonnych.
TYLKO RAZEM JESTEŚMY SILNI !!!
PRZYŁĄCZ SIĘ DO WSPÓLNEGO
PROTESTU WSZYSTKICH POLSKICH
CENTRAL ZWIĄZKOWYCH W WAR-
SZAWIE 11-14 WRZEŚNIA 2013 r.
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Rząd przedstawił osiągnięcia gabinetu
Donalda Tuska w 300 dni po II. expo-
se. Wśród wymienionych sukcesów
znalazły się między innymi informacje
o wydłużeniu urlopu macierzyńskiego,
wprowadzeniu elastycznego czasu pra-
cy czy reforma urzędów pracy.

Przewodniczący NSZZ "Solidarność"
Piotr Duda jest oburzony uznawaniem

tych decyzji za sukcesy. Jego zdaniem, je-
żeli rząd uznaje za osiągnięcie wprowadze-
nie elastycznego czasu pracy "to jest to pa-
ranoja". Zdaniem przewodniczącego, tzw.
elastyczny czas pracy robi z ludzi niewolni-
ków, a pracownicy mogą zapomnieć o 8-
godzinnym czasie pracy i nadgodzinach.
Równie krytycznie Piotr Duda wypowiada
się o wydłużeniu wieku emerytalnego oraz
reformie Urzędów Pracy twierdząc, że w
Polsce bezrobocie ciągle rośnie.

Również za sukces związkowcy nie
uznają wydłużenie urlopu macierzyńskie-
go - wyjaśnia przewodniczący wielkopol-
skiej "Solidarności" Jarosław Lange. Jego
zdaniem większość matek nie może sko-
rzystać z takiego rozwiązania ponieważ,
pracują na tak zwanych umowach "śmie-
ciowych".

Rząd za osiągnięcie uznał też, między in-
nymi, reformę Urzędów Pracy poprzez
zwiększenie ich efektywności i lepsze do-
pasowanie ofert dla bezrobotnych. Zara-
zem jednak, uważa rzecznik NSZZ "Soli-
darność" Marek Lewandowski, rząd nie-
wiele robi by walczyć z bezrobociem.
Związkowiec przypomniał, że minister fi-
nansów "zamroził" pieniądze z Funduszu
Pracy. Jego zdaniem te kilka miliardów
złotych powinno być przeznaczone na ak-
tywne wspieranie rynku pracy właśnie
podczas kryzysu.

Marek Lewandowski podkreśla, że po-
rażką rządu jest też próba załatania dziury
finansowej w ZUS-ie, przez między innymi
wydłużenie wieku emerytalnego oraz pró-
ba aktywizacji zawodowej osób po 50. roku
życia. Tłumaczy, że przy wydłużeniu wie-
ku emerytalnego rząd obiecywał wiele re-
form rynku pracy, prewencji wypadkowej i
medycyny pracy, ale jak do tej pory nie
wywiązał się z żadnej z tych deklaracji.

Związkowcy oburzają się również na
wpisywanie przez rząd po stronie sukce-
sów inwestycji w gospodarkę. Przypomi-
nają między innymi, że podczas budowy
infrastruktury, przy okazji Euro, bardzo
wiele firm upadło lub znalazło się w po-
ważnych kłopotach.

http://www.polskieradio.pl/

Osiągnięcia
rządu?
„to paranoja”
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5  s ierpnia odbędzie się posiedzenie mię
dzyzwiązkowego komitetu protestacyjnego

natomiast 9 sierpnia będzie obradował sztab pro-
testacyjny NSZZ Solidarność.  Podczas tych
dwóch spotkań zapadną ostateczne uzgodnienia.
Na obecną chwilę harmonogram działań wyglą-
da następująco (zmienił się od ostatnich uzgod-
nień): Całością manifestacji 11-14 wrzesień ko-
ordynują Regiony, branże pomagają.
11 września jest dniem branżowym.
Przyjeżdżamy w godz. 11.00-12.00 pod
Pałac Kultury (pl. Defilad) o 13.00 dzie-
limy się na grupy (po 2 500 osób) i idzie-
my pod ministerstwa (jakie będzie osta-
tecznie ustalone 9 sierpnia). Pod mini-
sterstwami wręczenie postulatów. Ten
przemarsz kończymy około 16.00 pod
Sejmem i tam jesteśmy do 19.00 i wy-
jeżdżamy, zostaje grupa uzgodniona
około 500 osób na noc.
12 września

Na godz. 12.00 pod Sejm przyjeżdża
grupa około 2 500 osób (koordynacja
Regiony) tego dnia pod Sejmem pro-
wadzimy debaty panelowe na temat
przemysłu, zdrowia i sprawy społecz-
ne. 19.00 wyjazd,zostaje grupa uzgodniona około
500 osób na noc.
13 września

O godz. 10.00-11.00  przyjazd pod Sejm około
5000 ludzi (koordynacja Regiony) debaty, Hyde
Park, 19.00 wyjazd,zostaje grupa uzgodniona oko-
ło 500 osób na noc.
14 września (kulminacja)
O godz. 12.00 przyjazd pod Pałac Kultury (pl.
Defilad), następnie o 13.00 maszerujemy Al. Je-
rozolimskimi do Ronda Charles’a de Gaulle’a
(palma) i tam czekamy na grupę która będzie
szła spod Sejmu. Idziemy pod Pałac Prezydencki
a potem pod Kolumnę Zygmunta, tam około 16.00
kończymy.

Zwracam się zatem do wszystkich organiza-
cji związkowych zrzeszonych w SPCH NSZZ
Solidarność o to, żeby  planując wyjazdy na
manifestację wrześniową brali pod uwagę wy-
jazdy 11 września i proszę o informacje z któ-
rych organizacji, Sekcji będą takie wyjazdy or-
ganizowane i ile osób. Oczywiście musimy być
również 14 września, bo to jest kulminacyjny
termin i musi być nas jak najwięcej ale pamię-
tajmy o 11 września.

mum 10% stanu osobowego każdego Regionu
powinno brać udział w manifestacji 11-14 wrze-
sień, czyli około 60 tys. Region Śląsko Dąbrowski
już zadeklarował 15 tys. Regiony mają informo-
wać o ilości. Kazimierz Grajcarek i Bogdan Szoz-
da (Sekretariaty) bedą odpowiedzialni za służby
porządkowe.Tadeusz Majchrowicz i Jerzy Wiel-
gus (Wiceprzewodniczacy) za formalne technicz-
ne przygotowania. Szefowie Sekretariatów maja
uzgadniać wyjazdy z Szefami Regionów. Komi-
sja Krajowa będzie refundować transport, nagło-
śnienie itp. a Regiony wyżywienie (diety).
11 września

Pierwszy dzień: decyzja ostateczna, dzień bran-
żowy, o godz. 12.00 przyjeżdzamy pod sześć
ministerstw (Zdrowia, Transportu, Gospodarki,
Skarbu, Pracy, Spraw Wewnętrznych ). Pod każ-

dym ministerstwem ma być po 2500
uczestników z Solidarności po 1000
osób, 800 OPZZ, 700 Forum.
Nasz Sekretariat ma na 11 września
zorganizować 400 osób pod Minister-
stwo Skarbu Państwa.

Około 14.00 przejście pod Sejm,
tam jesteśmy do 19.00. Na noc zosta-
je 600 osób, dokładnie osobowo wcze-
śniej wyznaczonych. 300 z S, 200 z
OPZZ, 100 z Forum.
12 września
    Organizacja - Regiony. O godz.
12.00 przyjazd pod Sejm 2500 osób,
z Solidarności 1000 osób.Tego dnia
bedą się odbywać debaty (przemysł,

zdrowie, bezpieczeństwo). Pod Sejmem jesteśmy
do 19.00. Na noc zostaje 600 osób.
13 września

Organizacja - Regiony. 12.00 przyjazd pod Sejm
5000 osób, tego dnia bedą się odbywać debaty,
hyde park itp, przygotowywany jest pomnik Tu-
ska i inne „atrakcje”. Pod Sejmem jesteśmy do
19.00. Na noc zostaje 600 osób.
14 września

Organizacja - Regiony. Przyjeżdzamy w trzy
miejsca (Stadion Narodowy, Pałac Kultury,
Sejm). O godz. 12.00-12.30 ruszamy w jedno
miejsce - rondo (skrzyżowanie al. Jerozolim-
skie-Nowy Świat , palma). Z tego miejsca idzie-
my pod Pałac Prezydencki (tam będzie trybu-
na). Około 16.00-17.00 koniec manifestacji,
wyjazd do domu i do Częstochowy. Ci którzy
pojadą do Częstochowy - transport w ramach
refundacji. W tych dniach rozpoczyna-
my rownież akcje zbierania podpisów
o samorozwiązanie Sejmu.

Przewodniczacy
SPCH NSZZ Solidarność

Mirosław Miara

Ustalenia przewodniczących
Regionów i Branż

1 sierpnia w Warszawie w siedzibie
KK na ul. Jasnej odbyło się posiedze-
nie Przewodniczących Sekretariatów
Krajowych. Posiedzenie prowadził Wi-
ceprzewodniczący KK ds Branż J.
Wielgus. Głównym tematem obrad
była manifestacja wrześniowa.

Drugim tematem było omówienie przygotowań
do wyborów, które praktycznie zaczynają się od
1 listopada. Jurek Wielgus zwrócił uwagę na kil-
ka najistotniejszych w tym momencie kwestii.
1. do połowy października Sekcje powinny prze-
słać do KKW uchwalone klucze wyborcze.
2. Należy pamiętać o przekazywaniu (przynaj-
mniej na 14 dni wcześniej) KKW terminów Wal-
nych Zjazdów i Kongresu
3. Na stronie internetowej KK jest uchwalona w
czerwcu Ordynacja Wyborcza z która trzeba oczy-
wiście  się dokładnie zapoznać.
4. Należy pamiętać że w dokumentach Sekcji i
Sekretariatów maja być akcesy o przystąpieniu
do Sekcji, Sekretariatu, nie muszą być ponawia-
ne wystarczą stare ale muszą być.
5. Do KKW po wyborach będą wysyłane proto-

Arogancja Tuska...

W dniu 9 sierpnia w Centrum Dialogu na ul.
Limanowskiego w Warszawie obradował Komi-
tet Protestacyjny (przewodniczący Regionów i Se-
kretariatów ). Obradom towarzyszyło duże za-
interesowanie mediów (były póżniej relacje w tv).
Na początku obrad było wystąpienie Rafała Gór-
skiego z Instytutu Spraw Obywatelskich, który
zapraszał na sobotę do Łodzi na spotkanie -oby-
watele decydują. Jest to inicjatywa w sprawie
referendum. Szczegóły na stronie www.iso.edu.pl

N astępnie Piotr  Duda informował o
przygotowaniach do wrześniowej manife-

stacji, demonstrował ulotkę (na jednej stronie bę-
dzie informacja ogólnokrajowa na drugiej regio-
nalna ). Będzie specjalne wydanie Tygodnika
Solidarność ( nakład 200 tys.) ponadto raz w tygo-
dniu w Gazecie Polskiej specjalna strona oraz we
wrześniu artykuły w Naszym Dzienniku. Piotr
poinformował, że w najbliższym czasie ma spo-
tkać się z Ojcem Dyrektorem. 21września Krajo-
wy Komitet Protestacyjny ( trzy centrale) ma spo-
tkać się w Katowicach z innymi związkami, może
też dołącza do manifestacji.

Już co do założeń samej manifestacji główne
założenie ilości uczestników jest takie, iż mini-

koły zbiorcze a nie wszystkie protokoły.
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Społeczni inspektorzy pracy współpracują ze
związkami zawodowymi. Można powiedzieć,

że są ich orężem. Właśnie dlatego ten atak nastą-
pił - mówi „Dziennikowi Trybuna” Sławomir
Centkowski, wiceprezydent Związku Zawodowe-
go Maszynistów, który jeszcze niadawno pełnił
funkcję społecznego insektora pracy.

Społeczni inspektorzy działają na podstawie
ustawy z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej
inspekcji pracy. - Konstrukcja ustawy jest porząd-
na, choć oczywiście są w niej rzeczy do popra-
wy. Na przykład należałoby zapewnić SlP-owi
większą możliwość egzekwowania przepisów do-
tyczących bezpieczeństwa, bo w tej chwili bar-
dzo często jego działania są torpedowane przez
pracodawców i BHP-owców - mówi Centkow-
ski, absolwent prawa.
Problem braku ochrony

SIP, w chwili wychwycenia nieprawidłowości,
ma obowiązek zareagowania i zgłoszenia poten-
cjalnego zagrożenia. To jednak nie takie proste.
Dla pracodawcy każde takie zgłoszenie oznacza
dodatkowe koszty. Dlatego robi wszystko, aby zgło-
szeń było jak najmniej. Powszechną praktyką jest
niezgodne z ustawą niewpuszczanie inspektorów
do pomieszczeń, gdzie nie przestrzega się prze-
pisów BHP lub ignorowanie ich zgłoszeń. Inną
przeszkodę stanowią pracownicy zatrudnieni na
stanowisku BHP-owców, czyli osób bezpośred-
nio odpowiedzialnych za przestrzeganie bezpie-
czeństwa i higieny pracy. O ile społeczny inspek-
tor nie może być zwolniony z pracy przez okres
swojej kadencji, o tyle BHP-owiec już tak. W związ-
ku z tym SIP ma odwagę zgłaszać nieprawidłowo

Media głównego
nurty rozpoczęły
nagonkę na spo-
łecznych inspekto-
rów pracy. Zarzuca
im się pozorowanie
działań oraz niewy-

wiązywanie się ze swoich obowiązków. Dlaczego zaatakowano ich teraz? I co,
tak naprawdę, przeszkadza inspektorom w pracy?

ści, ale BHP-owiec - niekoniecznie. Wręcz prze-
ciwnie, w obawie przed zwolnieniem będzie starał
się działać tak, jak wymaga tego pracodawca. - To
poważny problem, bardzo często na tym poziomie
jesteśmy blokowani - mówi Centkowski.
Praca społeczna

Praca społecznych inspektorów odbywa się czę-
sto po godzinach. - Zostawałem na przesłuchaniach
po wypadkach. Pracodawca zawsze starał się zrzu-
cać winę na pracownika. Jak chciałem pomóc, mu-
siałem zostać, bo pracodawca ustawiał te przesłu-
chania po mojej pracy. Czyli po 8 godzinach zarob-
kowych było kilka dodatkowych godzin pracy spo-
łecznej, za którą nie dostaje się pieniędzy - opo-
wiada Centkowski. - Do tego dochodzi jeżdżenie
do szpitala, za przejazdy i czas tam spędzony też
mi nikt nie płacił, ale przecież trzeba było to robić.
Nie można zostawić człowieka po wypadku na
pastwę losu - dodaje.

Społeczni inspektorzy mówią, że nie mają moż-
liwości realizowania powierzonych im zadań, dla-
tego ich praca nie jest efektywna. Przyznają, że nie
wiedzą co będzie, jak Stowarzyszenie Pracodaw-
ców RP doprowadzi do zmniejszenia ich kompe-
tencji i ochrony. Ale to jeszcze nic. Proszę sobie
wyobrazić, jak ciężko musi być I w przedsiębior-
stwach prywatnych. Tam społeczni inspektorzy w
ogóle już nic nie mogą - mówi Centkowski. - Jak
SIP-owi nie udaje się odpowiednio  zareagować,
alarmuje związki i zawodowe, które funkcjonują ;
w zakładzie pracy i wtedy ; oni stosują już inne
formy nacisku. Dlatego tak ważne jest nie tylko to,
aby społeczni inspektorzy byli, ale żeby mieli I
wsparcie od związków.                         Trybuna

Atak na Społecznych
Inspektorów Pracy!
Dlaczego akurat teraz?

Pracownicy znaleźli sposób na ochronę przed
zwolnieniami w swoich firmach. Na potęgę po-
wołują tzw. społecznych inspektorów pracy, któ-
rzy mają pilnować przestrzegania zasad BHP. A
tak naprawdę nie robią w tej sprawie niemal nic.
Za to mają pewność, że przez kilka lat nikt nie
wyrzuci ich z firmy, bo zabraniają tego przepisy.
Dlatego ich liczba rośnie.

Społeczni inspektorzy pracy mają pilnować
przestrzegania zasad BHP. Tak naprawdę ta

funkcja chroni ich przed zwolnieniem. W cza-
sach kryzysu taka funkcja to skarb. Społeczni in-
spektorzy pracy, powoływani przez związki za-
wodowe aby pilnować przestrzegania przepisów
BHP, mnożą się w polskich firmach w ogrom-
nym tempie. W Orange ich odsetek wzrósł z 1

proc. do 4,5 proc. – podaje „Rzeczpospolita”. Go-
rzej z aktywnością: 688 osób sprawujących tę funk-
cję w ciągu roku podjęło 70 interwencji. Ale raczej
nie to jest ważne – inspektora nie można zwolnić
przez nawet pięć lat (4 lata kadencji i rok po jej
zakończeniu) ani obniżyć mu zarobków. Nic więc
dziwnego, że społeczników wciąż przybywa,
szczególnie gdy w firmach szykują się zwolnienia.
Te zaś ponoszą niemałe koszty związane z dzia-
łalnością inspekcji. Wśród nich może znaleźć się
dodatkowe wynagrodzenie za tę pracę. Po co tylu
społeczników? Związki zawodowe wykorzystują
tę funkcję dla chronienia swoich ludzi. – To one
przeprowadzają wybory według ustalonych przez
siebie regulaminów – wskazuje Tomasz Kuydo-
wicz ze Związku Pracodawców Polska Miedź.

Inspektorem może zo-
stać praktycznie każdy.
Prawo określa jedynie, że
powinien znać zasady
BHP, wykazać pięciolet-
ni staż pracy w branży,
do której zakład należy, i co najmniej dwuletni staż w
danym zakładzie. Pracodawcy mają związane ręce.
Choć społeczni inspektorzy pracy niewiele robią, nie
można się ich pozbyć z firmy przez co najmniej
kilka lat. Problem w tym, że nie chodzi o kilka osób,
ale o setki, i to szczególnie chronionych.
– Początkowo inspektorzy stanowili 1 proc. zatrud-
nionych w Orange, dziś już 4,5 proc. Mamy ich aż
668. W ciągu roku podjęli tylko 70 interwencji, w
znakomitej większości w drobnych, administracyj-
nych sprawach – mówi Jacek Kowalski, członek
zarządu Orange Polska ds. zasobów ludzkich.

Tak też jest w KGHM, gdzie działa 610 takich
inspektorów. W innych dużych firmach  inspekto-
rów nie jest wcale mniej. Skąd te tłumy? – To
idealna funkcja na kryzys, a przepisy nie okre-
ślają maksymalnej liczby inspektorów w firmie –
mówi Wioletta Żukowska, ekspert Pracodawców
RP. Regulują za to ich szczególną ochronę. Ka-
dencja inspektora trwa cztery lata, ale nie można
go zwolnić jeszcze rok po jej ustaniu.
– Przepisy mówią, że dla zakładu pracy powoły-
wany jest zakładowy społeczny inspektor pracy.
Takie określenie wskazuje, że mowa jest o jed-
nym inspektorze. Oddziałowych i grupowych in-
spektorów może być jednak więcej, w zależno-
ści od liczby oddziałów. Przepisy nie określają
też wielkości zakładu, w którym może być powo-
łany inspektor. Takie stanowisko można więc
utworzyć nawet w małych firmach – mówi Mag-
dalena Zwolińska, adwokat z kancelarii DLA Pi-
per. Zdaniem Katarzyny Sarek, radcy z kancela-
rii Raczkowski i Wspólnicy, taki inspektor pracy
to relikt przeszłości. Kodeks pracy zawiera roz-
wiązania umożliwiające pracownikom reagowa-
nie na nieprawidłowości dotyczące zasad BHP.

Społeczni inspektorzy szybko jednak z firm nie
znikną, bo choć resort pracy widzi konieczność
zmiany przepisów, nic w tej sprawie nie robi. –
Czekamy na ustalenia partnerów społecznych co
do ich kierunku – mówi Małgorzata Kurowska,
naczelnik w Wydziale BHP w Departamencie Pra-
wa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Wymagania nie są duże, by być głównym in-
spektorem firmy trzeba przepracować w branży
pięć lat, z czego dwa w obecnym miejscu zatrud-
nienia. Jeszcze łatwiej zostać inspektorem od-
działu czy grupy pracowniczej, a przywileje są
takie same (tylko kadencja trwa o połowę kró-
cej). Ministerstwo pracy chce zmienić te zasady,
ale prace stoją w miejscu z powodu braku stano-
wiska partnerów społecznych.

Jak widać związki zawodowe już teraz mają
spore uprawnienia, a jeszcze chcą ich poszerze-
nia. OPZZ tworzy projekt ustawy, wedle której
wszyscy pracodawcy i pracownicy w Polsce mie-
liby jawne zarobki. W praktyce mogłoby to wy-
glądać tak, że wieszano by listy z informacją kto
i ile zarabia.                  natemat.pl/Rzeczpospolita

Społeczny inspektor pracy – prawie nic nie robi,
ale nie można go wyrzucić
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Pierwszym kierunkiem rozwoju petro-
chemii w Polsce powinny być tworzy-

wa sztuczne. Do tego potrzebna byłaby
instalacja olefin o zdolności co najmniej
500 000 ton na rok etylenu. Przyszłość za-
stosowań etylenu i propylenu jest niekwe-
stionowana, ale potrzebne tu są kolejne
inwestycje w poliolefiny. W Polsce bra-
kuje szczególnie produkcji liniowego poli-
etylenu niskiej gęstości oraz niektórych
rodzajów polipropylenu (np. rurowego).
Taki projekt to jednak wydatek rzędu 2,5
mld dolarów i wymaga znalezienia part-
nera biznesowego dla poliolefin - mówi
nasz rozmówca.
- Drugim projektem jest instalacja ekstrak-
cji aromatów produkująca benzen , toluen
i ksyleny. Prognozy rynkowe wskazują ,
że ceny benzenu będą utrzymywać się
powyżej 1000 euro za tonę i jego podaż
będzie niewystarczająca. Benzen ze wspo-

Zakłady Azotowe Puławy jeszcze w tym
roku mogą przejąć od Ciechu Organi-

kę Sarzyna, specjalizującą się w produkcji
żywic i środków ochrony roślin. To naj-
cenniejszy instrument w procesie dezin-
westycji Ciechu. Szacowana przez anali-
tyków wielkość transakcji jest jednak bar-
dzo zróżnicowana i waha się od 300 mln
do nawet pół miliarda złotych.
Organika poprawi wyniki

To właśnie cena wpłynie na to, czy Ciech
zdecyduje się na rychłą sprzedaż Organi-
ki. – Jesteśmy w trakcie negocjacji. Jeśli
zakończyłyby się one powodzeniem, to jest
szansa, aby sfinalizować tę transakcję
jeszcze w tym roku – podkreśla Grzegorz
Kulik, rzecznik ZA Puławy. Taki scena-
riusz byłby korzystny dla Puław, według
bowiem zapowiedzi prezesa Ciechu spół-
ka w kolejnych latach może być wycenia-
na o wiele wyżej niż dziś. Organika Sa-

Słyszeliśmy, że wkrótce zamkną główną
bramę, a wtedy będzie ciężko dojechać

do zakładu - martwią się m.in. pracowni-
cy spółki Pianki Ciech Bydgoszcz. Zakład
pianek należał do Zachemu. Dziś to sa-
modzielna spółka.
- Bramę zamkną na pewno! -przekonuje
anonimowo jeden z byłych związkowców
byłego Zachemu.
Jednak nie tylko z brakiem wjazdu może
być kłopot, bo już jestz infrastrukturą - kie-
dyś wspólną z Zachemem. Gdy został za-
mknięty, utrzymanie jej przez właściciela
(Ciech) stało się niepotrzebnym kosztem.
Efekt? - Są trudności z dostarczaniemwo-
dydo naszej spółki -mówi Adam Engel-
brecht, szef SolidarnościwPiankach. -
Spółce udało się natomiast w porę zaopa-
trzyć w niezbędne do produkcji sprężone
powietrze. Powody do zmartwieńma też
Nitro-Chem, który nie wie, jak poradzi
sobie z odbiorem i oczyszczaniem ścieków.
Niestety, Grupa Chemiczna Ciech, właści-
ciel terenu, już od dłuższego czasu nie od-
powiada na nasze pytania dotyczące
spraw wokół Zachemu. Dotyczy to np.
losu akcji pracowniczych, które jeszcze
posiadają m.in. emeryci tego zakładu.

Gazeta Pomorska

Petrochemia razem:
Orlen, Lotos
i Grupa Azoty?

Dziś żeby zbudować bazę dla produkcji petrochemicznej należy połączyć zasoby
surowcowe Orlenu i Lotosu, a skalę niektórych inwestycji uzgodnić z Grupą Azoty
i innymi odbiorcami produktów. Całość powinny poprzedzić prognozy rozwoju ryn-
ku i czasu życia produktów. Przy takim założeniu oraz dodatkowym zaangażowaniu
Polskich Inwestycji Rozwojowych można pokusić się o dwa scenariusze rozwoju
petrochemii - mówi portalowi wnp.pl Janusz Wiśniewski, wiceprezes Krajowej
Izby Gospodarczej, a w przeszłości prezes Orlenu i firm chemicznych.

mnianym wcześniej propylenem daje ku-
men (izopropylobenzen) i razem tworzą
bazę dla produkcji kaprolaktamu i polia-
midów. Toluen , mimo likwidacji Zachem
Bydgoszcz, jest łatwo sprzedawalny do
wielu zastosowań a ksyleny wręcz poszu-
kiwanym na polskim rynku produktem od
czasu gdy Orlen zapominał o odbiorcach
chemicznych ( szczególnie o ortoksylenie
dla ZAK) budując dużą instalację parak-
sylenu a Lotos sprzedał całą produkcję
Japończykom komplikując sobie zresztą i
tak ubogą bazę surowcową dla większych
projektów - dodaje Wiśniewski.

Wciąż nie wiadomo jak potoczą się pla-
ny budowy petrochemii na terenie Grupy
Lotos. Poważną bariera mogą być wzglę-
dy finansowe. Jednak ze względu na defi-
cyt w obrotach chemikaliami sięgający
wielu mld euro taka inwestycja jest bar-
dzo potrzebna.                                     wnp.pl

Mogą zamknąć
wjazd do Zachemu

Sprzedaż Organiki
możliwa w tym roku
Trwają negocjacje w sprawie sprzeda-
ży zależnej Organiki Sarzyna, w któ-
rej trwa spór zarządu ze związkami za-
wodowymi.

rzyna wdraża program poprawy
efektywności i jej EBITDA (wyniko-
peracyjny powiększony o amortyza-
cję) ma z roku na rok dynamicznie

rosnąć.
Również analitycy twierdzą, że już w

przyszłym roku Ciech mógłby uzyskać wy-
ższą cenę za swoje aktywa, dlatego prze-
widywali, że do transakcji nie dojdzie w
tym roku. Co prawda prognoza DM BDM
zakłada, że ten rok będzie słabszy dla Or-
ganiki ze względu na trudną sytuację na
rynku żywic, ale kolejne lata powinny przy-
nieść zdecydowaną poprawę jej wyników.
BDM szacuje, że EBITDA spółki wzro-
śnie w 2014 r. do 72,9 mln zł z 52,1 mln zł
wypracowanych w 2012 r.
Lokalny konflikt

Tymczasem na sprzedaży spółki cieniem
się kładzie konflikt między zarządem Or-
ganiki Sarzyna a związkami zawodowy-
mi. Powodem sporu jest wypowiedzenie
przez spółkę umowy zawartej z miejsco-
wym Zakładem Doświadczalnym Orga-
nika na dostawę tzw. czynników energe-
tycznych, w tym m.in.wody, azotu i sprę-
żonego powietrza. – To rozbój w biały
dzień. Naszym zdaniem decyzje zarządu
zmierzają do likwidacji Zakładu Doświad-

czalnego w sposób celowy, noszący zna-
miona sabotażu ekonomicznego i działają
na niekorzyść samej Organiki – twierdzi
Józef Woźny, przewodniczący Federacji
Związków Zawodowych Przemysłu Che-
micznego, Szklarskiego i Ceramicznego w
Polsce. Jednocześnie złożył on wniosek do
prokuratury o sprawdzenie, czy nie za-
chodzą tu przesłanki przestępstwa gospo-
darczego. – W opinii zarządu Organiki
Sarzyna zarzuty przedstawione w piśmie
są bezpodstawne, a uzasadnienie mija się
z prawdą – przekonuje z kolei Sylwia Przy-
tulska, rzeczniczka Ciechu.        Parkiet

To już była bydgoska firma, ale na tym
terenie jest więcej spółek, które boją
się, że z powodu jej likwidacji gwał-
townie wzrosną im koszty.
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Siedem osób, w tym troje b. pracowni-
ków resortu środowiska, oskarżyła pro-

kuratura w sprawie korupcji przy udziela-
niu koncesji na poszukiwania gazu łupko-
wego w Polsce. Grozi im do 8 lat więzie-
nia. Ministerstwo Środowiska nie komen-
tuje sprawy.

Akt oskarżenia skierowano do Sądu Re-
jonowego dla m.st. Warszawy - poinfor-
mowano w komunikacie prasowym Pro-
kuratury Apelacyjnej w Warszawie.

Zarzuty dotyczą m.in. trojga osób zatrud-
nionych w Ministerstwie Środowiska i troj-
ga osób prywatnych działających na ryn-
ku poszukiwania i rozpoznawania złóż
gazu łupkowego. Jak powiedział PAP wi-
ceszef prokuratury apelacyjnej Waldemar
Tyl, mechanizm przestępstwa polegał na
pisaniu przez urzędników resortu - w za-
mian za nienależne korzyści materialne -
dla trzech prywatnych spółek wniosków
o koncesję na gaz łupkowy, które potem
ministerstwo akceptowało.

Wobec całej siódemki łącznie sformuło-
wano 11 zarzutów o charakterze korup-
cyjnym. Dotyczą one wręczania i przyj-
mowania od marca do grudnia 2011 r. ko-
rzyści majątkowych od 13 tys. zł do ok.
55 tys. zł w zamian za udzielanie pomocy
przy uzyskaniu koncesji na poszukiwanie i
rozpoznawanie złóż gazu łupkowego, w
wyniku składanych przez trzy podmioty go-
spodarcze wniosków koncesyjnych.

Tyl przyznał, że Ewa Z., ówczesna sze-
fowa resortowego departamentu Geologii
i Koncesji Geologicznych, znała Irenę R.,
związaną z firmami poszukującymi gazu
łupkowego. Według prokuratury R. po-
średniczyła w kontaktach Z. z dwoma
menedżerami, oskarżonymi w tej sprawie
o wręczanie łapówek. "Obie panie wiąza-
ły to wszystko" - dodał prokurator.

Za przekazywane pieniądze dwoje pod-
ległych Z. pracowników resortu przygo-

Oddział Exalo, czyli dawny Diament,
zaplanował zwolnienie 39 osób. To
pierwsza tura zwolnień. -Kolejne za-
planowano w okresie wrzesień-gru-
dzień - czytamy w piśmie przesłanym
do Powiatowego Urzędu Pracy.

Ogroźbie zwolnień w Diamencie pisaliśmy je-
sienią 2012 r. Wtedy to powołano nową spół-

kę pod roboczą nazwą PGNiGPoszukiwania.
Obok Diamentu trafiły do niej firmy z Piły, Jasła,
Krakowa i Krosna. Na siedzibą spółki Exalo Dril-
ling, bo taką przyjęła ostatecznie nazwę, wybra-
noWarszawę iPiłę. Przed kilkoma dniami jeden z
pracowników Exalowmailu poinformowałnas, że
spółkaplanuje zwolnić w Zielonej Górze 70 osób.
W tym roku. Kolejne zwolnienia - zdaniemCzy-
telnika - nastąpią w 2014 r. O takiej skali zwolnień
nic nie wie Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej-
Górze, gdzie poinformowano nas, że pod koniec
maja trafiło do nich pismo, w którym bez podania
jakichkolwiek szczegółów, podano, iż w całym
kraju Exalo planuje zwolnienie 342osób,wtymw-
Zielonej Górze 50 pracowników.

Niestety o planach spółki nie chciano z nami
rozmawiać w oddziale w Zielonej Górze. -Do
rozmów uprawniona jest jedynie dyrekcjawWar-
szawie -usłyszeliśmy. Czasu dla nas nie znalazł
też szef naftowych związkowców Adam Radzio.
-Muszęwyjechać, ja pracuję zawodowo, a więc
ewentualną rozmowę musimy przełożyć na póź-
niej - usłyszeliśmy.

Na nasze pytania odpowiedział jednak prezes
Exalo Piotr Truszkowski. Wynika z nich, że spół-
ka planuje zwolnienie wcałymkraju 342 osób,w
tym w Zielonej Górze 39 pracowników. Skalę
zwolnień - według prezesa - uzgodniono ze związ-
kami zawodowymi. Ze wspomnianych 39 osób,
z dziewięcioma osobami zawarto porozumienie,
a 17 pracownikom zaproponowano inną pracę.
Niestety najczęściej w odległej Pile.

Prezes Truszkowski nie chciał nam także zdra-
dzić szczegółów porozumienia ze związkowca-
mi. Dotarliśmy jednak do dokumentu, z którego
wynika, że każdy pracownik - o ile ma staż pracy
powyżej 5 lat -może liczyć na odprawę zgodną z
kodeksem pracy oraz 9 średnich wynagrodzeń,
płatnych w trzech kwartalnych ratach. W tych
samymdokumencie znaleźliśmy też zapis, że II
tura zwolnień nastąpi w okresie wrzesień-gru-
dzień. Prezes Truszkowski nie ustosunkował się
jednak do tych planów. Napisał jedynie, że jesz-
cze za wcześnie, by wskazać docelowy stan za-
trudnienia w Zielonej Górze.

342 osoby planuje zwolnić w całym kraju spół-
ka Exalo. Dotarliśmy jednak do dokumentu, z któ-
rego wynika, że każdy pracownik - o ile ma staż
pracy powyżej 5 lat -może liczyć na odprawę
zgodną z kodeksem pracy oraz 9 średnich wyna-
grodzeń, płatnych w trzech kwartalnych ratach.

Gazeta Lubuska

Korupcja przy „łupkach”
Byli pracownicy Ministerstwa Środowiska oskarżeni o
"łupkową" korupcję

towywało wnioski o
koncesję. Potem trafiały one do firm, któ-
re składały je jako własne wnioski do mi-
nisterstwa, gdzie były akceptowane. Tyl
podkreślił, że tych dwoje pracowników nie
miało zgody na dodatkową pracę.
Oskarżeni w śledztwie nie przyznali się do
zarzutów; składali wyjaśnienia. Minister-
stwo Środowiska nie komentuje sprawy.

Zgodnie z kodeksem karnym, kto udzie-
la albo obiecuje udzielić korzyści majątko-
wej lub osobistej osobie pełniącej funkcję
publiczną w związku z pełnieniem tej funk-
cji, podlega karze pozbawienia wolności
od 6 miesięcy do lat 8. Takiej samej karze
podlega ten, kto w związku z pełnieniem
funkcji publicznej, przyjmuje korzyść ma-
jątkową lub osobistą albo jej obietnicę.

Prokuratura podkreśliła, że do ujawnie-
nia sprawy doszło dzięki "własnym działa-
niom wykrywczym" Agencji Bezpieczeń-
stwa Wewnętrznego. Już na początkowym
etapie postępowania powierzono jej pro-
wadzenie śledztwa w całości, biorąc pod
uwagę ustawową kompetencję ABW do
zwalczania działalności godzącej w pod-
stawy ekonomiczne państwa oraz korup-
cji osób publicznych - dodano. Tyl przy-
znał w rozmowie z PAP, że w sprawie
zastosowano podsłuchy.

W styczniu 2012 r. warszawski sąd od-
mówił aresztowania sześciu osób, spośród
siedmiu podejrzanych, zatrzymanych wte-
dy przez ABW. Sąd ocenił, że nie ma oba-
wy matactwa; za wystarczające uznano
kaucje od 30 do 200 tys. zł, zakazy opusz-
czania kraju i dozór policji.

W ostatnich latach Ministerstwo Śro-
dowiska wydało ponad 100 koncesji na
poszukiwanie gazu niekonwencjonalnego
w Polsce. Mają je m.in.: Exxon Mobil,
Chevron, Marathon, ConocoPhillips, Ta-
lisman Energy, PGNiG, Lotos i Orlen
Upstream.                                               PAP

Diament
zwalnia ludzi
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Impreza rozpoczęła się na sportowo –
Turniejem Piłki Nożnej, w którym zmie-

rzyły się reprezentacje Solidarności z ZPS
„Karolina” sp. z o. o., Krause sp. z o. o.
ze Świdnicy, KZ NSZZ „S” w Herbapol
S.A. z Wrocławia oraz Aresztu Śledcze-
go  w Świdnicy. Najlepsi w Turnieju oka-
zali się gospodarze z „Karoliny”. Drugie
miejsce zajęła ekipa z „Herbapolu”, nato-
miast odpowiednio trzeci i czwarte: „Krau-
se” oraz Areszt.  Każda z drużyn otrzy-
mała okolicznościowy Puchar, przyznano
także nagrody rzeczowe dla najlepszych
zawodników z każdej drużyny.

Punktualnie o godzinie 15:00 przy dźwię-
kach „Murów” Jacka Kaczmarskiego ofi-

cjalnie rozpoczęto imprezę. Wszystkich
gości powitał Przewodniczący Komisji
Zakładowej  NSZZ „Solidarność” przy
ZPS „Karolina” sp. z o. o. – Pan Ireneusz
Besser, a krótkie okolicznościowe przemó-
wienia wygłosili Prezes „Karoliny” – Pan
Andrzej Miszczak oraz Burmistrz Jawo-
rzyny Śląskiej – Pan Grzegorz Grzegorze-
wicz.

Następnie rozpoczęto blok konkursów,
turniejów i zabaw dla młodszych i star-
szych.

Organizacją konkursów dla najmłod-
szych tradycyjnie zajęli się wolontariusze
z Młodzieżowej Rady Miejskiej i Klubu
Młodzieżowego. Siatkówka wodna, tory

Udany Piknik Rodzinny Solidarności
Podczas pikniku rodzinnego, który odbył się 10 sierpnia
w Jaworzynie Śląskiej hucznie świętowano przypadającą w
tym roku, XXXIII rocznicę powstania NSZZ „Solidarność”.
Impreza  od trzech lat gromadzi nie tylko osoby należące

do związku zawodowego, ale także wszystkich, którym bliskie są idee „Soli-
darności”, czyli godności człowieka pracy i równości oraz wolności obywatel-
skich. Piknik był otwarty dla wszystkich mieszkańców Gminy Jaworzyna Ślą-
ska, którzy licznie stawili się na obiekcie Stadionu Miejskiego w Jaworzynie.

przeszkód, malowanie twarzy, konkurs pla-
styczny, slalomy, karmienie jogurtem to
tylko niektóre z atrakcji, które wywoływały
uśmiech na twarzach dzieci.

Sekcja Kolarska MKS „Karolina” zor-
ganizowała dla dzieci wyścig rowerowy,
w którym mogły wziąć dzieci w wieku
przedszkolnym oraz uczęszczające do

szkół podstawowych. Pomimo prostej tra-
sy wyścigu nie zabrakło emocji podczas
rywalizacji. Przy okazji trener kolarzy z Ja-
worzyny – Pan Antoni Szewczyk - miał
okazję wyłowić kilka kolarskich talentów.

Nie tylko jednak dzieci miały szansę wy-
kazać się w różnego rodzaju konkursach.
Dla dorosłych przygotowano konkursy w
przeciąganiu liny, podnoszeniu ciężarka
oraz przepychaniu „Malucha”. Wszystkie
konkursy siłowe zdominował Pan Tomasz
Dyrda, którego drużyna wygrała przecią-
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ganie liny (razem z Paniami Ewą Kańko
oraz Iwoną Świętak), także on wspólnie z
Adamem Myślińskim najszybciej prze-
pchali na wyznaczonym dystansie „Malu-
cha”. Bezkonkurencyjny okazał się także
w jednoręcznym podnoszeniu 18 kg cię-
żarka – podniósł go ponad głowę 46 razy.
W przypadku Kobiet (8 kg) zwyciężyła
Pani Iwona Koper. Wieczorem rozstrzy-

gnięto loterię fantową, w której główną
nagrodą był rower górski. Impreza zakoń-
czyła się zabawą taneczną.

Organizatorzy, czyli Komisja Zakładowa
NSZZ „Solidarność” przy ZPS Karolina
sp. z o. o. pragną podziękować za pomoc
w organizacji Dyrektorowi SOKiBP –
Panu Sylwestrowi Bartczakowi oraz pra-
cownikom Samorządowego Ośrodka Kul-
tury i Biblioteki Publicznej w Jaworzynie
Śląskiej, członkom Młodzieżowej Rady
Miejskiej i Klubu Młodzieżowego razem z
Panem Sebastianem Grajaszkiem oraz

 wszystkim wolontariuszom, którzy pomo-
gli w przygotowaniu i przeprowadzeniu
imprezy. Podziękowania kierowane są tak-
że pod adresem sponsorów, którzy prze-
kazali oraz ufundowali nagrody rzeczowe:
Pana Grzegorza Grzegorzewicza – Bur-
mistrza Jaworzyny  Śląskiej, Pana Andrzeja
Miszczaka – Prezesa ZPS „Karolina” sp.
z o. o., Pana Andrzeja Pawłowskiego -

 —-ooOoo—

Dyrektora Oddzia-
łu BZWBK S.A. w
Jaworzynie Ślą-
skiej, Pana Euge-
niusza Dejnka –
właściciela sklepu
rowerowego ze
Świdnicy oraz Pana Szymona Szewczyka
– właściciela firmy Whiteravens.

W ekstremalnie trudnych warunkach
przyszło walczyć zawodnikom, któ-

rzy stawili się do walki o mistrzostwo Dol-
nego Śląska w IX Grand Prix MTB So-
lidarności, które odbyło się 1 czerwca
2013 roku w Jaworzynie Śląskiej. Na tra-
sie, która wiodła po ścieżkach kompleksu
leśnego, otaczającego Stadion Miejski przy
ulicy Sportowej rywalizowało około 100 za-
wodników: zarówno amatorów, jak i zrze-
szonych w klubach sportowych, funkcjo-
nujących na terenie Dolnego Śląska. Or-
ganizatorzy umożliwili starty w 19 kate-
goriach wiekowych, a najwięcej zawod-
ników i zawodniczek wystartowało w ka-
tegoriach junior młodszy i młodziczka.

Kolarze i kolarki, którzy przyjechali na
Mistrzostwa z pewnością długo będą pa-
miętać rywalizację w Jaworzynie. Z po-
zoru mało wymagająca trasa w wyniku
ciągłych opadów deszczu zmieniła się w
błotniste piekło, z którym nie wszyscy za-
wodnicy potrafili sobie poradzić. Na metę
wyścigu zawodnicy wjeżdżali oblepieni od
stóp do głów błotnistą mazią, lecz szczę-
śliwi z ukończenia zawodów.

Miło jest nam poinformować, że wy-
ścig kolarstwa górskiego, współorganizo-
wany przez naszą organizację związkową,
a mianowicie IX Grand Prix MTB Soli-
darności, uzyskał range Mistrzostw Dol-
nego Śląska.
http://nszzskarolina.net/, foto: Sylwester Bartczak
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Pięciu członków zarządu Krośnień-
skich Hut Szkła „Krosno” w Krośnie
(Podkarpackie) oskarżono o przekro-
czenie uprawnień lub niedopełnienie
obowiązków, przez co wyrządzili szko-
dę majątkową firmie w wysokości pra-
wie 89 mln zł.

Jak powiedziała zastępca Prokuratora
Okręgowego w Krośnie Wiesława Ba-

sak akt oskarżenia w tej sprawie trafił już
do Sądu Okręgowego w Krośnie.

Oskarżeni to Jacek S., któremu posta-
wiono 19 zarzutów, Andrzej B. - 10 zarzu-
tów, Mirosław S. - 11 zarzutów, Rafał W.
- 6 zarzutów i Jan K. -3 zarzuty. Według
oskarżenia mieli się oni dopuścić zarzuca-
nych czynów „w różnych konfiguracjach
osobowych”.

Basak poinformowała, że oskarżeni z ty-
tułu pełnionych funkcji byli zobowiązani do
zajmowania się działalnością gospodarczą
i sprawami majątkowymi Krośnieńskich
Hut Szkła „Krosno”, a szczególnie „do
prowadzenia racjonalnej gospodarki i ra-
chunku ekonomicznego w celu osiągnię-
cia optymalnych wyników ekonomicznych
oraz zapewnienia należytej ochrony i wy-
korzystania majątku”.

Zarzuty postawione przez prokuraturę
dotyczą m.in. niekorzystnych dla spółki
transakcji związanych z opcjami waluto-
wymi, nieprawidłowego zarządzania ma-
jątkiem zgromadzonym w magazynach,
uchybień w funkcjonowaniu spółki córki
w Moskwie. Np. nie wstrzymali dostaw
wyrobów firmy do Moskwy mimo, że nie
wpłynęła zapłata za poprzednie zamówie-
nia, oraz nie podjęli działań zmierzających
do odzyskania należności.

Wśród stawianych oskarżonym zarzu-
tów jest też brak właściwego nadzoru nad
funkcjonowaniem Regionalnych Centrów
Dystrybucji w Poznaniu, Wrocławiu, Miń-
sku Mazowieckim, Gdyni i Tarnowie.

Wszyscy oskarżeni złożyli wyjaśnienia,
ale nie przyznali się do zarzucanych czy-
nów; utrzymywali, że działali w ramach
wówczas obowiązującego prawa.

Wobec oskarżonych zastosowano porę-
czenia majątkowe i zakaz opuszczania kra-
ju. Zabezpieczono także ich mienie na
rzecz grożących im grzywien i roszczeń o
naprawienie szkody.

Za zrzucane czyny grozi im od 1 roku
do 10 lat pozbawienia wolności.      PAP

Kędzierzyńska spółka, wchodząca w
skład Grupy Azoty, certyfikat koszer-

ności ma od 2010 roku i rokrocznie go od-
nawia. Wiceprezes zarządu ZAK S.A. Sa-
bina Nowosielska powiedziała, że dzięki
temu produkty firmy mogą trafiać na jesz-
cze jeden rynek - do Izraela. - Nie wysy-
łamy ich tam dużo, ale w razie potrzeby,
dzięki certyfikatowi, odbywa się to bez
przeszkód - powiedziała.

Tegoroczny certyfikat obejmuje 29 pro-
duktów ZAK S.A., w tym nawozy dla rol-
nictwa czy alkohole OXO, wykorzystywa-
ne jako dodatki do olejów i rozpuszczalni-
ki w produkcji farb czy lakierów. O pierw-
szy taki dokument firma starała się wła-
śnie dlatego, że okazał się on konieczny
do wysłania partii produktów do Izraela.

Nowosielska powiedziała, że aby go uzy-
skać niezbędna była wizyta naczelnego
rabina Polski Michaela Schudricha, który
dokładnie przyjrzał się procesowi produk-
cji - stosowanym przez firmę technologiom,
produktom, surowcom i katalizatorom. -
Szczególnie interesowały rabina właśnie
katalizatory, czyli substancje przyspiesza-
jące reakcję, ale niebędące składnikiem
finalnego produktu. Sprawdzał, czy w ich
skład nie wchodzą substancje pochodze-
nia organicznego, takie jak np. tłuszcze
zwierzęce - wyjaśniła wiceprezes firmy.

Dodała, że na potrzeby pierwszego au-
dytu ZAK S.A. pozyskał nawet zaświad-
czenia od producentów kupowanych przez
nich katalizatorów z całego świata, że nie
wykorzystują substancji zwierzęcych do ich
wytwarzania. - Obecnie, przy odnawianiu
certyfikatu, wystarczą już tylko nasze
oświadczenia, że korzystamy z tych samych
produktów - wyjaśniła Nowosielska.

Certyfikat koszerności jest płatny, ale - jak
zapewniła Sabina Nowosielska - kwota ta
jest symboliczna. Trzeba go odnawiać co
roku. Za każdym razem naczelny rabin Pol-

Koszerne nawozy z Azotów
Naczelny Rabinat Polski wydaje certyfikat koszerności rów-
nież na nawozy dla rolnictwa. Od kilku lat taki certyfikat
odnawia Grupa Azoty ZAK S.A. z Kędzierzyna-Koźla, dzię-
ki czemu ich produkty trafiają także na rynek izraelski.

ski audytuje zakład - przygląda się proceso-
wi produkcji, dokonuje przeglądu dokumen-
tów. Pyta też m.in. o to, czy coś w sposobie
produkcji się zmieniło, czy stosowane są w
niej jakieś nowe substancje. - Po takie wizy-
cie analizuje zebrane dane i powiadamia nas
przez swoje biuro o przedłużeniu certyfikatu
- powiedziała przedstawicielka władz zakła-
dów chemicznych z Kędzierzyna-Koźla.
Dodała: - Koszerność naszych produktów
oznacza tyle, że nie zawierają one związków
pochodzenia zwierzęcego, a spełnienie tego
wymogu nie oznacza dla nas żadnej zmiany
w procesie produkcji.

Biuro Naczelnego Rabina Polski poda-
ło, że certyfikat koszerności poświadcza,
iż produkt został sprawdzony pod kątem
zasad kaszrutu, czyli żydowskiego prawa,
które zajmuje się tym, jakie pokarmy moż-
na, a jakich nam nie wolno spożywać i jak
je przygotowywać. Certyfikat potwierdza,
że produkt, jako koszerny dopuszczony jest
czy to do spożycia przez osoby przestrze-
gające zasad kaszrutu czy - jak to jest w
przypadku produktów ZAK S.A. - dopusz-
czony do produkcji koszernych wyrobów.

Z informacji biura rabina wynika, że pro-
dukty kędzierzyńskiej firmy nie są jedyny-
mi tego typu posiadającymi certyfikat ko-
szerności, ale certyfikat wydany temu
przedsiębiorstwu "obejmuje największy
asortyment tego typu produktów". Biuro
wyjaśniło, że certyfikatami koszerności
obejmuje się zarówno produkty spożyw-
cze (np. mrożone owoce i warzywa), go-
towe produkty (np. ciastka czy napoje),
komponenty do ich produkcji (np. masa
jajeczna do produkcji makaronu) a także
substancje, które nie stanowią składu pro-
duktu końcowego, ale są używane przy
jego produkcji, np. środki antypieniące do
produkcji cukru, substancje wspomagają-
ce przetwarzanie surowców. 

www.stefczyk.info

Zarządzający
hutami szkła
staną
przed sądem
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Dr Halina Sobocka-Szczapa
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

Im bardziej rozwinięta gospodarka, tym
bezpośredni udział rąk ludzkich w pracach
związanych z produkcją czy usługami sta-
je się coraz mniejszy. Ale nie ma prostej
zależności, że im jest większa komputery-
zacja, tym potrzeba mniej rąk do pracy.
Jeżeli kiedyś ktoś lepił garnki i dziś wsku-
tek pojawienia się maszyny, która lepi garn-
ki, stracił pracę, to ktoś inny zyskał pracę
przy obsłudze tej maszyny. Dzięki maszy-
nie manufaktura, w której do tej pory ręcz-
nie lepiło się sto garnków miesięcznie, dziś,
dzięki automatyzacji, może rozwinąć dzia-
łalność i lepić ich tysiąc, zatrudniając do-
datkowo osoby przy ich sprzedaży, mar-
ketingu. Suma sumarum liczba osób pra-
cujących bezpośrednio przy produkcji
garnków nie
musiała spaść.

Nie dziwię się
danym mówią-
cym, że wskutek
rosnącej automa-
tyzacji coraz
mocniej cierpi
klasa średnia Amerykanów, którzy po utra-
cie pracy muszą szukać zajęć słabiej opła-
canych. Jedyny sposób to podnosić swoje
kwalifikacje, tak by znaleźć lepiej płatne za-
jęcie. Im szybszy postęp technologiczny, tym
zasada mówiąca o potrzebie nauki przez całe
życie bardziej aktualna.
Marek Lewandowski
Rzecznik NSZZ „Solidarność”

Nam w Polsce, gdy walczymy o pod-
wyżki, ciągle się mówi, że pracujemy zbyt
mało i nieefektywnie. Równocześnie, gdy
Polak wyjeżdża za granicę, efektywność
jego pracy wzrasta. Dlaczego robotnik
wNorwegii pracuje dwa razy mniej, a ma
trzy razy większą wydajność? Bo tam oso-
by zarządzające dokonały inwestycji w
nowe technologie, które zapewniają lepszą
wydajność, przy mniejszym wysiłku. My
kiedyś w stoczni robiliśmy podchody, by
zakupiono maszynę spawalniczą. Mogła
zastąpić pracę 60 spawaczy, ale koszto-
wała tyle co setka spawaczy. I to był głów-
ny powód odmowy jej zakupu. My się
wcale nie boimy automatyzacji produkcji,
popieramy ją. To mit, że przyczyni się do
wzrostu bezrobocia.

Inspiracją do naszych dociekań stał się
tekst „Gdzieznika nasza praca” Miłady

Jędrysik w „GazecieWyborczej”, w któ-
rym znaleźliśmy wiele statystyk (głównie-
zamerykańskiego rynku pracy) i wniosków
potwierdzających ekspansję komputerów.
w latach 2000-10zniknęło z amerykańskie-
go rynku pracy 1,1 mln sekretarek, o 63
proc. zmniejszyła się liczba maszynistek,
o 46 proc. agentów biur podróży.

W Gary w stanie Indiana zmniejszono o
60 proc. zatrudnienie kierowców autobu-
sów, bo dzięki odpowiedniemu softwa-
re’owi zracjonalizowano trasy szkolnych
autobusów.

Policja w Seattle dzięki oprogramowa-
niu, które przekazuje z laptopów raporty,
mogła policjantów zza biurek wypuścić
znowu na ulice.

Wykonujący wolne zawody nie mogą
jednak odetchnąć z ulgą. John Markoff
pisał w marcu 2011 r. w„NewYork Time-
sie” o armiach drogich prawników zastę-
powanych przez software. Kiedy w 1978
r. pięć studiów telewizyjnych musiało się
przygotować do udziału w antytrustowym
postępowaniu Departamentu Sprawiedli-
wości wobec telewizji CBS, koszt takiego
researchu wyniósł 2,2 mln dol. (za przej-
rzenie 6 mln dokumentów). Dziś pewna
firma z Palo Alto analizuje 1,5 mln doku-
mentów za 100 tys. dol. Oprogramowa-
nie nie tylko szuka słów kluczowych, ale
także analizuje treść dokumentów. „Lu-
dziesię męczą. Komputery nie” – skomen-
tował to jeden z prawników.

Automatyzacja dosięgła również dzien-
nikarstwa –Automated Insights wDurham
wKarolinie Północnej tworzy artykuły
sportowe, tysiąc na sekundę. Do krótkich
notek o rezultatach meczów zbiór formu-
łek, które algorytmy mają do dyspozycji,
wystarczy. w USA połowa ze zlikwido-
wanych 7,5 mln miejsc pracy (w trakcie
ostatniego kryzysu – red.) była w gałę-
ziach gospodarki, które płacą od 38 tys.
do 68 tys. dol. rocznie – wyżej niż za pra-
cę fizyczną. Ale choć od 2009 r. „wróci-
ło” na rynek 3,5 mln miejsc, to tylko 2 proc.
w tej średniej strefie zarobków. 70 proc.
to płace niżej płatne, a 30 proc. – lepiej.
w strefie euro od 2008 r. do dziś wyparo-
wało 7,6 mln średnio płatnych miejsc pra-
cy. Według ekonomisty Maartena Goosa
za dwie trzecie tych strat odpowiada tech-
nologia.

Tymczasem w naszym kraju na pierw-
szy rzut oka problemu zjadania miejsc pra-
cy przez komputeryzację i automatyzację
nie widać. O ile dekadę temu mieliśmy nie-
całe 14 mln miejsc pracy, dziś to już 16
mln. Może amerykańskie trendy dopiero
do nas dotrą? Może zjawisko już nas do-
tyka, tylko tego nie wiemy? Może powin-
niśmy zacząć się bać komputerów?

Dr Tomasz Rostkowski,
Ekspert od zarządzania kapitałem
ludzkim ze Szkoły Głównej Handlowej

Gdy pojawiły się maszyny tkackie, znik-
nęli tkacze. Na tym polega rozwój cywili-
zacji, że wymyślamy nowe rozwiązania.
Nie tylko W Stanach komputery doprowa-
dzają do zmniejszenia liczby sekretarek czy
maszynistek, podobnie już jest też w Pol-
sce, choć nie znam stosownych badań.
Przecież klienci banków już dziś zamiast
stać w kolejce przed okienkiem wolą robić
przelewy przez internet. Wszystkie czyn-
ności, które są powtarzalne i nie wymagają
kreatywności, będą w coraz większym stop-
niu zastępowane przez automaty. Jedyną
granicą, której komputery na razie nie są w
stanie przekroczyć, jest kreatywność.

Co ważne, parcie na zautomatyzowanie

usług i tworzenia produktów nie tylko ge-
neruje powstawanie dodatkowych miejsc
pracy w nowych sektorach (informaty-
cy),ale także osobom zatrudnionym już na
nieinformatycznych stanowiskach pozwala
skupić się na ważniejszych zadaniach.
Rozwój komputerów to raczej dla nas
wszystkich szansa, byśmy w końcu mogli
wykonywać prace adekwatne dla nazwy
naszego gatunku – homo sapiens sapiens,
który cechuje się przecież tym, że potrafi
myśleć i w końcu ma szansę się na tym
właśnie skupić.
Iwona Janas
Dyrektor generalna ManpowerGroup
w Polsce

Zastępowalność człowieka ma swoje
granice. Można to zrobić w przypadku pro-
stych czynności (praca przy kasie w su-
permarkecie, okienko w banku), ale pra-
ce, które wymagają kreatywności, pozo-
staną w gestii człowieka. Coraz ważniej-
sze staje się zatem poszukiwanie i pozy-
skiwanie do firm talentów, czyli pracow-
ników z właściwymi kwalifikacjami, wpły-
wającymi na sukces ikonkurencyjność firm
na rynku.             Metro - Michał Stangret

Czy komputery zjedzą
nam miejsca pracy?
Sekretarki, agenci biur podróży, kierowcy, a nawet prawnicy i dziennikarze – w
Stanach Zjednoczonych znikają niemal całe zawody. Wszystko przez komputery,
które teraz zaczęły zabierać pracę klasie średniej. Postanowiliśmy zapytać eks-
pertów, którzy znają rynek pracy, czy nad Wisłą też powinniśmy zacząć się bać
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Są pewne pokolenia, które bardziej niż inne za
pisały się na kartach historii. Takim było po-

kolenie Kolumbów. Takim też jest pokolenie „So-
lidarności”. Jego olbrzymią zasługą jest ruch, który
ono stworzyło. I choć pokolenie to schodzi już ze
sceny życia, do dzisiaj nie zostało nagrodzone.
Paradoks PRL

Z górą 35 lat temu byliśmy młodzi i wspaniali.
W przepełnionych klasach, w atmosferze praw-
dziwie koleżeńskiej i na obozach harcerskich,
dojrzewała przyszła „Solidarność”. W Polsce
miał być wtedy „realny socjalizm”. Poważnie
jednak do tego mało kto podchodził. Granice były
otwarte dla szczęśliwych posiadaczy kont lub pro-
mes dewizowych i kto mógł, ruszał na saksy. Pod-
róże kształcą. Pokolenie „Solidarności” pozna-
wało pokusy gospodarki rynkowej, a żaden kry-
zys gospodarczy wówczas Europie nie groził.
„Realny socjalizm” na tle Zachodu tracił. Nikt
więc z nas (nawet ci, co byli po drugiej stronie)
chyba w niego nie wierzył. Stanowił on bowiem
martwą formę. W powietrzu czuć było powiew
zbliżającej się rewolucji.

Mimo że każdy wiedział, co było wcześniej, w
latach 1956, 1968 i 1970, i obserwował z uwagą
wydarzenia 1976 roku w Radomiu, atmosfera
daleka była od ponurości. Jej tło muzyczne stano-
wił dźwięk Czerwonych Gitar, Led Zeppelin, Pink
Floyd i wielu innych wspaniałych zespołów. Po-
ezja śpiewana, piosenka i kabaret studencki sta-
nowiły kolejne uzupełnienie. „Pani przedszkolan-
ka ma piękne kolanka, a dlaczego takie śliczne,
bo socjalistyczne” i inne podobne piosenki śpie-
wane na rajdach, doskonale obrazują atmosferę
tamtych czasów. Młodość, siła i poczucie wła-
snej niezależności wyzwalają humor i radość,
której było chyba wtedy więcej niż w obecnych
czasach poprawności politycznej, kredytów go-
tówkowych i iPadów.

To największy paradoks PRL, że choć dążył do
socjalizmu, wychował pokolenie „Solidarności” –
pokolenie ludzi patriotycznych i religijnych. Tłumy
garnęły się do kościołów i tłumy witały polskiego
papieża, a kiedy przyszedł decydujący moment,
tłumy udały się na strajk okupacyjny. Stanęła stocz-
nia, a za nią setki innych zakładów pracy. Roz-
chwytywane były nie tylko ulotki, ale także wier-
sze Norwida drukowane w stoczniowej drukarni.
Świadczy to o inteligencji tego pokolenia. Miast
pod strzechy, poezja trafiła do zakładów pracy. I ta
poetyczna rewolucja bez przemocy, rewolucja, któ-
ra wprawiła świat w kompletne osłupienie, została
wygrana. Polska miała być drugą Japonią. Dalszy
ciąg historii jest nam znany. Stan wojenny to po-
czątek upadku pokolenia „Solidarności”.
Sukces i upadek

Upadek może być sukcesem, bo przecież był
nim niewątpliwie upadek muru berlińskiego. Mur

padł zburzony ręką robotnika ze stoczni. Bez sierp-
nia 1980 roku nie byłoby „wiosny ludów” 1989
roku – wiosny, która kończy się jesienią w Berli-
nie. Zanim do tego doszło, nastąpił stan wojenny
i polała się niepotrzebnie krew. Jeżeli obiektyw-
nie porównamy wydarzenia stanu wojennego
1981–1983 w Polsce z sytuacjami kryzysowymi
w innych krajach (chociażby z obecnymi demon-
stracjami w Egipcie, gdzie podczas jednej kon-
frontacji ulicznej między demonstrantami a woj-
skiem dochodzi do śmierci 50 i więcej osób), to
stan wojenny u nas przeprowadzony został nie-
mal w białych rękawiczkach.

Doprowadził jednak do ofiar, naraził na repre-
sje wielu ludzi i zostawił trwały psychologiczny
ślad. Zabrał Polakom wcześniejszą radość i na-
stawił ich bardziej konfrontacyjnie, czego skutki
w polskim życiu społecznym i na scenie politycz-
nej widoczne są do dziś. Powstało nowe pokole-
nie – pokolenie stanu wojennego, bardziej zacie-
trzewione i fundamentalistyczne. O ile wcześniej-
sze pokolenie skłonne jest bardziej zrozumieć
drugiego człowieka i wybaczyć, o tyle młodsze
wydaje się kierować zasadą ząb za ząb albo na-
wet głowa za włos.

Stan wojenny i kolejne wypadki doprowadziły
do rozbicia i upadku pokolenia „Solidarności”.
Tysiące młodych ludzi znalazło się za granicą.
Emigracja objęła naukowców, lekarzy, inżynie-
rów. Większość z nich nie wróciła już nigdy do
Polski. Chociaż wielu z nich rozszerzyło swoją
wiedzę i osiągnęło za granicą poważne sukcesy
zawodowe, nikt do dziś nie zainteresował się ich
powrotem. Był to pierwszy głęboki cios w poko-
lenie „Solidarności”.

Rozmowy okrągłego stołu z 1989 roku to wyraz
mądrości politycznej. Dla sukcesu politycznego nie-
odzowny jest bowiem kompromis. Alternatywą jest
wojna domowa, która, jak widzimy dzisiaj na przy-
kładzie Syrii, prowadzi często donikąd – jedynie do
utraty ludzkiego życia i zniszczenia danego kraju
oraz daleko idących konsekwencji psychologicz-
nych dla tych, co przeżyją. Dla fundamentalisty
politycznego kompromis, symbolizowany grubą
kreską, jaką chciał zakończyć historię Tadeusz
Mazowiecki, to jednak za mało. Kiedy do głosu
doszli młodzi gniewni, którzy w 1980 roku byli jesz-
cze dziećmi, i przeważyły u nas tendencje funda-
mentalistyczne, zaczęła się dzika lustracja.

Weźmy listę Wildsteina. Są na niej same piękne
polskie nazwiska. Na tej liście, którą „Gazeta Wy-
borcza” tak beztrosko nazwała „listą agentów”,
pomieszani zostali razem funkcjonariusze służb
bezpieczeństwa PRL, ich tajni współpracownicy i
kandydaci na współpracowników. A kandydatem
mógł być przecież każdy. Znaleźli się więc na niej
ludzie zupełnie niewinni. W ten sposób na margi-
nes społeczny wypchnięto około 200 tys. osób.

Chyba trudno o większą zbrodnię na narodzie
polskim wykonaną paradoksalnie w jego imieniu.
Nawet jeżeli jedna osoba została fałszywie oskar-
żona, jest to olbrzymia krzywda. Nie ma bowiem
większej krzywdy niż określenie bohatera naro-
du polskiego mianem zbrodniarza przeciwko temu
narodowi. Lustracja w wykonaniu dzikim i fun-
damentalistycznym jest więc wielką krzywdą.
Polacy oskarżający siebie wzajemnie zostali skłó-
ceni i podzieleni. Zanikła dawna serdeczność i
koleżeńskość. To kolejne uderzenie w pokolenie
„Solidarności”.

Miniony okres PRL to czas niełatwych wybo-
rów. Chwała nam za to, jeśli my sami oparliśmy
się ideologii i pokusom byłego systemu. Trzeba
jednak zrozumieć, że jeżeli ktoś był kiedyś współ-
pracownikiem czy nawet funkcjonariuszem, to o
niczym jeszcze nie stanowi. Aby jego ocenić,
należy najpierw zapytać, co zrobił i czy kogokol-
wiek skrzywdził, i czy działał pod przymusem
czy dobrowolnie.

Inne były wówczas realia i ludzie. Sytuacje oraz
motywacje mogły być bardzo różne. Często w
grę wchodziła możliwość uzyskania lepiej płat-
nej pracy i awansu społecznego. Jeżeli jesteśmy
konsekwentni, to lustracją powinni być też objęci
członkowie byłej PZPR, najczęściej zasilający
szeregi partii ze względów czysto oportunistycz-
nych. Nie są oni przecież mniej winni za to, co
było w przeszłości, niż funkcjonariusze SB. A
może powinniśmy sięgnąć na kilka pokoleń w
głąb, aby dociec, czy nie kryje się tam jakiś zdraj-
ca lub komunista?
Zwrot ku przyszłości

„Trzeba rozliczyć agentów i komuchów” – tak
może twierdzić dzisiejszy fundamentalista poli-
tyczny. Tego rodzaju podejście jest jednak błęd-
ne, bowiem zamknięty został pewien rozdział
naszej historii i należy karać wyłącznie za kon-
kretne, udowodnione przewinienia. To, co się sta-
ło, nie ma już obecnie znaczenia dla naszej przy-
szłości. Polacy muszą się uwolnić od rozdrapy-
wania ran, a co gorsza, od wzajemnego oskarża-
nia się. Czas wreszcie na prawdziwe narodowe
pojednanie i spojrzenie pragmatyczne w przód.
Zamiast karać za przeszłość, należy raczej za-
cząć nagradzać i ustalić Medal za Solidarność,
należny setkom tysięcy do dziś bezimiennych i
niedocenionych bohaterów, którzy uczestniczyli
w strajkach i wspierali opozycję polityczną w la-
tach 1980–1989. Doprowadzi to do masowej no-
bilitacji społeczeństwa polskiego, na którą ono w
pełni zasługuje, oraz do pozytywnego pogodze-
nia się z przeszłością – do zwrócenia naszych
umysłów od myślenia wstecz do myślenia „tu i
teraz” z perspektywą na przyszłość. Będzie to
też nagroda dla jednego z najbardziej wartościo-
wych pokoleń – pokolenia, które trwale zapisało
się w historii Polski – pokolenia „Solidarności”.

Autor jest filozofem i myślicielem politycznym.
Studiował na Politechnice Gdańskiej i KUL. W
latach 1991–1992 był wiceprezydentem Gdańska.
W roku 1999 uzyskał doktorat z filozofii na Uni-
wersytecie Oksfordzkim, wykładał na wielu za-
granicznych uczelniach.                    www.rp.pl

Medal za „Solidarność”
Stan wojenny zabrał Polakom wcześniejszą radość i nasta-
wił ich bardziej konfrontacyjnie, czego skutki widoczne są
do dziś. Powstało nowe pokolenie – bardziej zacietrzewio-
ne i fundamentalistyczne niż pokolenie je poprzedzające.
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Ma rację Włodzimierz Julian Korab-
Karpowicz,pisząc w „Rzeczpospo-

litej”,że każdy pomysł podziękowania lu-
dziom „Solidarności”,szczególnie tym za-
pomnianym, jest godny poparcia. Nim się
jednak podejmie decyzję o ustanowieniu
nowego odznaczenia, warto się zastano-
wić, czy jest to konieczne.
Ponad 600 tys. zasłużonych

Inicjatywa Korab-Karpowicza może
świadczyć o tym, że nie wie on, iż od 2010
roku jest nadawany przez prezydenta RP,
na wniosek prezesa IPN, Krzyż Wolności
i Solidarności. Otrzymało go już ponad ty-
siąc osób. Kolejnych kilkaset wniosków
jest obecnie opracowywanych.

Niedawno przeprowadzone przez
CBOS badania ankietowe dotyczące po-
tencjalnych adresatów tego odznaczenia
dały liczbę ponad 600 tys. osób, co w
zasadzie odpowiada przywoła-
nym przez autora tekstu „Me-
dalza «Solidarność»”„setkom
tysięcy bezimiennych i niedo-
cenionych bohaterów”.

Warto zatem napisać kilka
słów o historii powstania tego
odznaczenia. 5 marca 2010 roku
do Sejmu RP wpłynął projekt
ustawy o wznowieniu Krzyża
Niepodległości oraz ustanowie-
niu Krzyża Wolności i Solidar-
ności złożony przez 31 posłów z
różnych klubów. Inicjatorem
projektu był Krakowski Komi-
tet Krzyża Solidarności wraz z
innymi organizacjami skupiają-
cymi działaczy opozycji antyko-
munistycznej. Inicjatywę wsparli
szefowie dwóch ważnych instytucji pań-
stwowych: Janusz Kurtyka – prezes In-
stytutu Pamięci Narodowej – oraz Janusz
Krupski – kierownik Urzędu do spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych.
24 czerwca 2010 roku Sejm przyjął uchwa-
łę w sprawie przywrócenia Krzyża Nie-
podległości oraz ustanowienia Krzyża
Wolności i Solidarności. Tak argumento-
wano jego ustanowienie: „SejmRP usta-
nawia również, wzorowany na Krzyżu
Niepodległości, Krzyż Wolności i Soli-
darności celem odznaczenia tych wszyst-
kich, którzy w latach 1956–1989,zagrożeni
bezpośrednimi represjami, zasłużyli się czyn-
nie dla odzyskania przez Polskę pełnej nie-
podległości i suwerenności oraz dla obrony
praw człowieka i obywatela w Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej. Ustanowienie
tego odznaczenia przed nadchodzącą 30.
rocznicą powstania Niezależnego Samo-
rządnego Związku Zawodowego «Solidar-
ność»jest hołdem oddanym szczególnej roli,
jaką w tej walce odegrała «Solidarność»”.

Prace legislacyjne przebiegały szybko.
Nowelizację ustawy z 16 października 1992

roku o orderach i odznaczeniach uchwa-
lono 5 sierpnia 2010 roku. W funkcjonują-
cej hierarchii Krzyż Wolności i Solidarno-
ści znajduje się pomiędzy Złotym Krzyżem
Zasługi a Złotym Krzyżem Zasługi z Mie-
czami.

Krzyż Wolności i Solidarności jest wzo-
rowany na Krzyżu Niepodległości, szcze-
gólnym, drugim po orderze Virtuti Militari
najwyższym odznaczeniu wojskowym z

okresu międzywojennego, ustanowionym
przez prezydenta Ignacego Mościckiego
w 1930 roku. Odznaczeniem tym nagra-
dzano osoby, które przyczyniły się do od-
zyskania przez Polskę niepodległości w
1918 roku. Nie tylko żołnierzy, również
cywilów. Mamy tu też nawiązanie do Krzy-
ża Armii Krajowej, ustanowionego na
emigracji 1 sierpnia 1966 roku przez ge-
nerała Tadeusza Bora-Komorowskiego.
Krzyż AK nigdy nie został zaakceptowa-
ny przez władze PRL i nie znalazł się w
oficjalnej hierarchii odznaczeń państwo-
wych. Oficjalnie został uznany przez wła-
dze wolnej Polski dopiero w 1992 roku
jako państwowe odznaczenie wojskowe
nadawane przez prezydenta RP.
Wyjątkowe wyróżnienie

Geneza ustanowienia Krzyża Wolności
i Solidarności dowodzi tego, że prezentuje
się on na tle wszystkich innych orderów i
odznaczeń państwowych wyjątkowo.
Zgodnie z treścią art. 15 a ustawy o orde-
rach i odznaczeniach to szczególne wy-
różnienie jest „nagrodądla działaczy opo-
zycji wobec dyktatury komunistycznej,

którzy w okresie od 1 stycznia 1956 r. do
4 czerwca 1989 r., z wyłączeniem okresu
od 31 sierpnia 1980 r. do 12 grudnia 1981
r. prowadzili przez co najmniej 12 miesię-
cy aktywną działalność w nielegalnych
organizacjach niepodległościowych lub
prowadzili zagrożoną odpowiedzialnością
karną lub represjami działalność na rzecz
odzyskania przez Polskę niepodległości.
Krzyż Wolności i Solidarności nadawany

jest również osobom, które ze wzglę-
du na świadome uczestnictwo w dzia-
łaniach i manifestacjach niepodległo-
ściowych: zostały zabite; doznały cięż-
kiego uszczerbku na zdrowiu; przez
łączny okres co najmniej 30 dni były
więzione, aresztowane, internowane
lub w inny sposób pozbawione wol-
ności; zostały powołane na ćwicze-
nia wojskowe lub do odbycia zasad-
niczej służby wojskowej; były pozba-
wione prawa lub możliwości wyko-
nywania zawodu albo podjęcia pracy
przez co najmniej 6 miesięcy; zostały
wydalone z wyższej uczelni lub szko-
ły na co najmniej 6 miesięcy”.

Nie mają prawa do otrzymania
Krzyża funkcjonariusze i współpra-

cownicy komunistycznej bezpieki.
Z wnioskiem o nadanie Krzyża Wolno-

ści i Solidarności występuje do prezyden-
ta RP prezes IPN. Może to być inicjaty-
wa własna prezesa IPN lub też z propo-
zycją uhonorowania konkretnych osób
występują organy samorządowe, organi-
zacje społeczne albo zawodowe. Zgłosze-
nie kandydata do odznaczenia poprzedzo-
ne jest wymaganą przez ustawę pisemną
zgodą tej osoby na rozpoczęcie procedury
odznaczeniowej.

Krzyż Wolności i Solidarności istnieje do-
piero kilka lat. Być może nie wszyscy za-
interesowani o nim wiedzą, nie przebił się
jeszcze do społecznej świadomości wy-
starczająco mocno. Na pewno jednak dla
ponad tysiąca osób już nim wyróżnionych
jest to odznaczenie niezwykle cenne i
wyjątkowe.

Autor jest dyrektorem Biura Udostęp-
niania i Archiwizacji Dokumentów In-
stytutu Pamięci Narodowej, odpowie-
dzialnego za realizację wniosków o
Krzyż Wolności i Solidarności.

www.rp.pl

Odznaczenie
za „Solidarność”
Krzyż Wolności i Solidarności istnieje dopiero kilka lat. Być może nie wszyscy
zainteresowani o nim wiedzą, nie przebił się jeszcze do społecznej świadomo-
ści wystarczająco mocno – pisze dyrektor w IPN.
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KRZYZÓWKA

Hasło krzyżówki to myśl Stanisława Jerzego Leca

-

Zachęcamy do odwiedzania bloga
Sekretariatu Przemysłu Chemicznego

NSZZ „Solidarność”

http://spchsolidarnosc.blog.pl/
Znajdziecie tam bieżące informacje

Redakcja „SPCH Solidarność”
wysyła miesięcznik

w formie elektronicznej.
Prosimy podawać adresy e-mail

na skrzynki Sekretariatu lub Redakcji

Pionowo: 1. wino lub wy-
spa grecka, z której pocho-
dził Pitagoras; 2. Ivan,
Czech, tenisista, przyjął
obywatelstwo USA; 3. ar-
cyksiążę z Austrowęgier; 4.
lepszy od obrony; 5. na bio-
drach lub na czole; 6. je-
zioro w Norwegii; 7. za-
liczka na poczet należności;
8. Indianie z westernu; 12.
plastikowe wypiera drew-
niane; 15. bezrobotnych jest
bezbronna; 16. córka Mat-
ki wdowy z tragedii J. Sło-
wackiego „Balladyna”; 17.
stopień wysycenia hemo-
globiny tlenem; 18. specjal-
ny cukiernik od małych
czekoladek; 19. wystrzał;
20. wyspa w archipelagu
Hawajów (USA); 23. ze-
branie; 24. objaw choroby
drzew, gumowaty wyciek z
czereśni lub wiśni; 25. al-
pinisty nie szczypią; 27. ro-
dzaj broni drzewcowej o
wąskim grocie i długim
drzewcu; 28. coraz częst-
sze zajęcie polityków ; 30.
przedłużenie bocznych
naw w kościele; 31. potwór
sumeryjski.

Poziomo: 1. kozibród po-
rolistny, czyli czarne ko-
rzonki lub szparagi zimowe;
6. człowiek za Uralem; 9.
kraj związkowy w zach.
Austrii; 10. naczynie do
mierzenia objętości cieczy;
11. drzewo sadzone wzdłuż
szosy; 13. roślina maluch;
14. sułtan Egiptu i Syrii,
przeciwnik krzyżowców;
17. tiosole, związki nieorga-
niczne, odpowiedniki soli
kwasów tlenowych; 21.
ciąg pomieszczeń połączo-
nych otworami drzwiowy-
mi leżącymi na jednej osi;
22. nasza fabryka porcela-
ny stołowej; 23. jeden z naj-
większych mistrzów bud-
dyjskich wszystkich cza-
sów, zwany niekiedy „dru-
gim Buddą”; 26. prawa i
przywileje przysługujące
wyłącznie monarsze np.
prawo bicia monet; 29. kraj
opisywany przez Arkadego
Fiedlera; 32. list bez podpi-
su ; 33. czynność z patel-
nią; 34. kłamstwo; 35. stan
USA kupiony od cara w
1867r; 36. herb szlachecki
ziemi krakowskiej, lubel-
skiej, sandomierskiej, sie-
radzkiej, poznańskiej.

Hasło krzyżówki
to myśl
Platona
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tel. 609-808-747; 697 00 18 18

Wszystko o umowie
kredytowej Żyjemy w wolnej Ojczyźnie

Gdzie kłamstwo jest promowane
Szyderstwo przeciwko bliźnie
Otwiera pogardzie bramę

Z ekranu szklanej nory
Chytry lis nam prawdę czyści
Urban w ,,Nie” jak  zawsze skory
Do sączenia nienawiści

Generał chorować zaczął
Orzekł to sąd niezawisły
Tylko wdowy ciągle płaczą
Te znad Odry i znad Wisły

Kiszczak też ma krótką pamięć
Serce go czasami kłuje
Kiedy wspomni mroźną zamieć
Szyfry spod kopalni ,,Wujek”

Żyje nam się coraz lepiej
Dzieci nie stać na wakacje
A rząd budżet ciągle lepi
I ,,Wincenty” wciąż ma rację

Szykuje się wielka chryja
Bo w krajowej Radia sekcie
Problem ma Radio Maryja
By znaleźć się w multipleksie

W telewizji zdechłe słowa
Sączy przekupny najmita
Gdzie jest prawda, gdzie odnowa
Gdzie prawa Rzeczpospolita?

Sierpień znowu nam przypomni
Wiatr znad morza, szept pacierza
Siłę wiary tak ogromną
Daną Polsce przez papieża.

Lecz my nie traćmy nadziei
Bo jest ona całkiem bliska
Płynie zawsze z Ewangelii
I z ust papieża Franciszka.

Farsa

Alojzy Gwizdała,
Sierpień 2013

Podpisując umowę kredytu z bankiem, kredy
tobiorca otrzymuje do dyspozycji określoną

kwotę środków pieniężnych, która będzie prze-
znaczona na ustalony cel. Jest on zobowiązany
do zwrotu tej sumy wraz z odsetkami w ściśle
określonym terminie, w całości bądź w określo-
nej ilości rat. Przepisy jasno określają wszystkie
procedury, które mają miejsce zarówno w trakcie
podpisywania takiej umowy, jak i podczas jej trwa-
nia. Wiedza ta może okazać się nieoceniona dla
wszystkich kredytobiorców.
Co musi znaleźć się w umowie?

Umowa kredytu, aby była ważna, musi być za-
warta w formie pisemnej. W jej treści powinny być
określone strony umowy, cel, na jaki udzielono zo-
bowiązanie oraz w jakiej kwocie i walucie jest ono
zaciągane. Niezależnie od tego czy są to kredyty
gotówkowe online, czy te zawierane w placów-
kach bankowych, powinny zostać w przejrzysty
sposób przedstawione zasady, termin spłaty oraz
wysokość oprocentowania. W przypadku zastoso-
wania zmiennej stopy procentowej, w umowie po-
winny znaleźć się warunki, na podstawie których
może nastąpić zmiana stopy procentowej udzielo-
nego kredytu, a także sposób, w jaki bank będzie
powiadamiał kredytobiorcę oraz poręczycieli (jeśli
są) o każdej zmianie wysokości tego parametru.

W umowie zapisane są terminy oraz sposób, w
jakich bank odda do dyspozycji kredytobiorcy środ-
ki pieniężne. Ważne jest również to, w jaki spo-
sób i w jakim zakresie bank może kontrolować
wykorzystanie i spłatę zobowiązania. Jeśli umo-
wa kredytu przewiduje prowizję, jej wysokość
także powinna się znaleźć w jej treści, tak samo
warunki, na jakich będą mogą być dokonane
zmiany lub rozwiązanie umowy.
Przejrzystość przede wszystkim

Każdy bank może posiadać odmienne regula-
miny bądź warunki umowy kredytowej. Powinny
one być sformułowane w sposób jednoznaczny i
zrozumiały, wszystkie niejasności są bowiem tłu-
maczone na korzyść kredytobiorcy. Są one dla
niego wiążące wyłącznie wtedy, gdy zostaną wrę-
czone podczas zawierania umowy. Każda ich póź-
niejsza zmiana powinna być jak najszybciej do-
ręczona. W przypadku, gdy postanowienia umo-
wy, które nie zostaną uzgodnione z kredytobiorcą
indywidualnie, rażąco naruszają jego interesy i
są sprzeczne z dobrymi obyczajami, nie są dla
niego wiążące. Sytuacja ta nie dotyczy postano-
wień sformułowanych w sposób jednoznaczny,
które określają główne świadczenia stron, w tym
również cenę oraz wynagrodzenie.

Bank może odmówić przyznania kredytu jeśli
uzna, że klient nie posiada odpowiedniej zdolno-
ści kredytowej. W tym celu może od potencjalne

go kredytobiorcy zażądać dokumentów oraz in-
formacji, które będą niezbędne do dokonania ta-
kiej oceny. Może tego dokonać również podczas
trwania umowy kredytowej. Zabezpieczenie spła-
ty kredytu może być wymagane przez bank wy-
łącznie w takiej formie, która jest przewidziana
przed kodeks cywilny oraz prawo wekslowe, jak
również w takiej postaci, która jest zgodna ze
zwyczajami, które zostały przyjęte w obrocie kra-
jowym i zagranicznym.

Najczęstszą formą zabezpieczenia jest hipote-
ka, poręczenie, ubezpieczenie majątkowe bądź
osobowe, a także wesel i zastaw. Gdy kredyt jest
zabezpieczany przez więcej niż jedną formę, to
umowa powinna określać kolejność, warunki i
zakres ich realizacji. W przeciwnym wypadku
bank może skorzystać z tych form zabezpiecze-
nia w taki sposób, który uzna za właściwy. Jeśli
jest to możliwe należy wybrać takie zabezpie-
czenie, które będzie najbardziej korzystne dla
kredytobiorcy, a po spłacie kredytu warto dopil-
nować jego zdjęcie z danego dobra.
Wypowiedzenie umowy

Gdy bank uzna, że nie zostały dotrzymane wa-
runki udzielenia kredytu lub w sytuacji zagrożenia
spłaty kredytu w terminie z powodu zmiany stanu
majątkowego, posiada prawo do zażądania dodat-
kowego zabezpieczenia bądź w ostateczności
może wypowiedzieć w całości lub części umowę
kredytu. Gdy nie przewiduje się dłuższego termi-
nu, okres takiego wypowiedzenia wynosi 30 dni.
W przypadku gdy kredyt nie jest spłacany, bank
jest uprawniony do wystawienia bankowego tytułu
egzekucyjnego. Gdy sąd nada tytułowi klauzulę
wykonalności, może on być podstawą do egzeku-
cji, która będzie prowadzona zgodnie z przepisami
kodeksu postępowania cywilnego. Egzekucja taka
może być dokonana tylko przeciwko osobie, która
zawarła umowę bezpośrednio z bankiem, lub w
przypadku, gdy dłużnik ten złożył pisemne oświad-
czenie o poddaniu się egzekucji.

Każdy kredytobiorca, zanim podpiszę z ban-
kiem umowę kredytu, powinien zwrócić szcze-
gólną uwagę na wysokość oprocentowania, która
jest głównym kosztem kredytu. Aby wybrać naj-
lepszą ofertę na rynku, warto skorzystać z możli-
wości, które oferuje dostępny w sieci kalkulator
kredytowy online. Należy również sprawdzić
wysokość wszystkich dodatkowych opłat, które
wpłyną na końcowy koszt kredytu. Istotne są rów-
nież inne elementy umowy kredytowej, takie jak
zabezpieczenie czy zachowanie banku w przy-
padku problemu ze spłatą kredytu. Dopiero po
zaakceptowaniu wszystkich warunków, które za-
wiera umowa kredytowa, można ją podpisać.

http://serwisprawa.pl


