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Będzie kłótnia?
List Rady Pracowników Puław do ministra
skarbu oznacza, że ewentualna fuzja Puław i
Tarnowa nie będzie przebiegała bezboleśnie.
W grę wchodzą bowiem ambicje wielu osób.

                                               ...na str. 6

Wyjdziemy na ulice!
Przyjdzie taki czas, że wyjdą na ulice. Bogaci
czują się bezpiecznie i nie chcą się podzielić
dobrami. Ale biedni ich znajdą. Wolałbym zała-
twiać wszystko w drodze dialogu, ale nie widzę
na to szans. - mówi Piotr Duda w wywiadzie
dla Rzeczpospolitej.                          ...na str. 2

Rocznie przepracowujemy legalnie 2015 go-
dzin a np. Niemcy - 1309, Japończycy - 1733,

Holendrzy -1288. W stosunku do Niemiec pracu-
jemy dłużej o 54%. W ubiegłym roku nasze rocz-
ne średnie wynagrodzenie wyniosło 13,8 tys. dol.
W zestawieniu OECD, które bada 29 z 34 krajów
członkowskich zajmujemy ostatnie miejsce. Za-
rabiamy mniej niż Węgrzy (14,2 tys.) i Estończy-
cy (15 tys.) a dla przykładu Szwajcarzy zarabiają
od nas niemal 7 razy więcej (93,2 tys.), a Norwe-
dzy - 6 razy więcej (81,5 tys.).

Ogólnie zaś średnia płaca w Polsce jest o 70%
niższa niż w krajach starej UE, ceny zaś oficjalnie
niższe o 40%, czyli realnie -  wedle siły nabywczej
naszych wynagrodzeń - zarabiamy o 30% mniej.
Wydajność - liczona jako PKB przypadające na 1
przepracowaną godzinę pracy - stanowi 67% unij-
nej, czyli jest niższa o 33%. Statystycznie jest jesz-
cze niższa w stosunku do krajów starej UE. Wyda-
wać by się więc mogło, że statystycznie w przybli-
żeniu zarabiamy mniej zgodnie z mniejszą niż w
krajach unijnych średnią wydajnością pracy. Nale-
ży jednak zwrócić uwagę na fakt, że przepraco-
wujemy zdecydowanie od nich więcej godzin (np.
od wspomnianych Niemców o 54%), co czyni z
nas niemal pracowników-niewolników, którzy pra-
cują bardzo dużo za bardzo niskie pensje.

Do tego dochodzą tzw. „umowy śmieciowe”,
praca nielegalna lub za pół stawki godzinowej,
wysoka inflacja, rosnące bezrobocie i sięgająca
2 mln osób emigracja zarobkowa. W realnym
świecie pracowniczym zdarzają się jeszcze inne
kuriozalne wręcz zachowania pracodawców...
Sam słyszałem o firmie, w której pracownicy -
aby nie zostać zwolnionymi - godzą się na dar-
mową pracę w soboty i nie płaci im się za nad-
godziny... Jak długo jeszcze pozwolimy na trak-
towanie nas jako taniej siły roboczej?

Uzupełniając. Tylko dzięki emigracji zarobko-
wej Polska dotychczas jeszcze utrzymywała
wzrost PKB (pieniądze emigrantów) i utrzymywa-
ła stopę bezrobocia na mniej więcej stabilnym po-
ziomie. Tak wygląda prawda o „zielonej wyspie”.

Przykre jest to, że młodzi ludzie muszą praco-
wać za granicą, aby w ogóle mieć pracę i w mia-
rę godnie żyć... choć tam niemal zawsze są go-
rzej opłacani niż rodzimi pracownicy. Zmarno-
waliśmy 23 lata. Utracone korzyści znacznie

Polscy niewolnicy
Polacy stają się coraz bardziej spau-
peryzowanymi niewolnikami pracują-
cymi za niskie pensje niemal najdłu-
żej na świecie.

przewyższają bilans osiągnięć. Nie stworzyliśmy
klasy średniej, nie przeprowadziliśmy fundamen-
talnych zmian systemowych, nie dokonaliśmy re-
formy finansów publicznych a kryzys jest nieunik-
niony i cuda kreatywnej księgowości Rostowskiego
już nam nic nie pomogą, tym bardziej, że już prze-
kroczyliśmy drugi próg ostrożnościowy zadłużenia.
Jedyną szansą dla naszej Ojczyzny jest jak najszyb-
sze odsunięcie obecnej ekipy od władzy na rzecz
ludzi, dla których dobro Polski, narodowy patriotyzm
i sami Polacy są wartościami nadrzędnymi...

GUS oszacował, że w pierwszym półroczu śred-
nia pensja wynosiła 3673 zł i była o 4,2 proc. wy-
ższa niż rok temu. Gdy zderzymy ten wynik z in-
flacją, okazuje się, że realnie zarobki wzrosły o
zaledwie 0,3 proc. A to najgorszy wynik od 1992 r.
Eksperci straszą, że kolejne miesiące mogą być
jeszcze słabsze. Zaledwie 9,4 proc. firm przeba-
danych przez NBP w II kwartale planuje podwyż-
ki. To dwukrotnie mniej niż średnio w ostatnich
siedmiu latach. W rezultacie w całym roku realny
wzrost zarobków może być zbliżony do zera.

Winą za to eksperci obarczają kryzys na Za-
chodzie i wysokie bezrobocie, które sprawia, że w
przedsiębiorstwach nie ma silnej presji na podwyż-
ki płac. - Mamy do czynienia z niestandardową
sytuacją, bo w naszej historii gospodarki rynkowej
nigdy nie mieliśmy tak długiego kryzysu u naszych
głównych partnerów handlowych. Trwa od 2007 r.
- ocenia dr Jakub Borowski, główny ekonomista
Kredyt Banku.                 PAP; Krzysztofjaw

http://blogmedia24.pl/node/59130

Czy Zachem upadnie?
Postawienie Zakładów Chemicznych Zachem
w stan upadłości oznacza powolne wyprzeda-
wanie i likwidowanie zakładowego majątku
oraz zwalnianie załogi.        ...na str. 10

Zwolnienia w Sodzie?
Działające w spółce Soda Polska związki pro-
testują przeciwko restrukturyzacji prowadzo-
nej przez prezesa grupy, który objął stanowi-
sko podkoniec maja.         ...na str. 7

  Praca i solidarność
„Komu się nie leni temu się zieleni” i „Praca
człowieka wzbogaca”, czy raczej: „Robota nie
zając nie ucieknie” i „Czy się stoi czy się leży
dwa tysiące się należy”?      ...na str. 11, 12 i 13
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W raporcie przygotowywanym przez
Ministerstwo Pracy i Polityki Spo-

łecznej możemy przeczytać:
Należy podkreślić, że w polskim sys-

temie emerytalnym wydłużenie średniej
długości życia uwzględnione jest już w
formule emerytalnej. Uzależnia ona wy-
sokość świadczenia emerytalnego
wprost proporcjonalnie od wysokości
odprowadzanych przez ubezpieczone-
go składek emerytalnych i odwrotnie
proporcjonalnie do średniego dalsze-
go trwania życia. Ubezpieczeni są więc
finansowo motywowani do wydłużenia
aktywności zawodowej.

Co z tego wynika? Po pierwsze przy-
znaje przeciwnikom wydłużenia wieku
emerytalnego, że mechaniczne przesunię-

cie granicy uprawniającej do
świadczeń nijak się ma do wy-
sokości emerytury. Przyznaje
też, że dotychczasowy system
(zreformowany w 1998 r.)
uwzględnił takie czynniki jak
starzenie się społeczeństwa,
zwiększającą się długość życia
oraz demograficzną zapaść.
Wniosek z tego płynie jeden –
nie było potrzeby wydłużania i
zrównywania wieku emerytal-

nego. Bez dłuższej aktywności zawodo-
wej, czyli dłuższego okresu płacenia skła-
dek – emerytura nie wzrośnie.

Prezydium KK NSZZ „Solidarność”
cały projekt uznała jako nierzetelny i bę-
dący jedynie odzwierciedleniem nielicz-
nych działań rządu. Wskazuje np. jako nie-
rzetelne stanowisko rządu dotyczące wzro-
stu aktywności zawodowej. Z jednej stro-
ny rząd oczekuje wzrostu podaży pracy,
choć jest spowolnienie gospodarcze, z dru-
giej ogranicza środki na aktywne zwalcza-
nie bezrobocia. Raport zaniża też wyjścio-
we wskaźniki bezrobocia podając za I
kwartał 2012 wartości 9,9 proc. podczas
gdy GUS mówi o 10,5 proc. To tylko nie-
które przykłady naginania faktów do po-
trzeb raportu.

Dział Informacji KK

Do tej pory względnie radziliśmy sobie
z kryzysem, ponieważ popyt krajowy

utrzymywał się na wysokim poziomie.
Tymczasem dynamika popytu wewnętrz-
nego spada. Spadek jest łagodny, ale może
być długotrwały. Obniżenie konsumpcji
związane jest z pogorszeniem sytuacji na
rynku pracy, relatywnym spadkiem zarob-
ków oraz kurczeniem się oszczędności Po-
laków. Banki ograniczają linie kredytowe,
co sprawia, że coraz trudniej jest uzyskać
kredyt na towary konsumpcyjne.

Wpływ na spadek dynamiki PKB będzie
miał także kryzys w branży budowlanej.
Jak poinformowała Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad, wartość za-
mówień publicznych zgłoszonych w przy-
szłym roku przez tę instytucję zmniejszy
się z 29 do 7 mld zł. Zastój w budownic-
twie związany jest z oczekiwaniem na
nowy budżet unijny na lata 2014-
2020. Jednak już wiadomo, że
środki zostaną ograniczone. Pra-
cę w budownictwie może stracić
nawet 100 tys. osób. Ogranicze-
nie inwestycji odbije się na wzro-
ście gospodarczym, gdyż branża
budowlana wytwarza ok. 7 proc.
PKB. Prof. Żyżyński podkreśla,
że mniejsze inwestycje oznaczają
mniejsze wydatki rządowe, które
również są brane pod uwagę przy
obliczaniu PKB.

O pogarszającej się koniunkturze gospo-
darczej świadczą dane GUS dotyczące
produkcji przemysłowej w czerwcu. Oka-
zuje się, że zwiększyła się ona zaledwie o
1,2 proc., w sytuacji gdy ekonomiści sza-
cowali tempo wzrostu na 4,2 proc. Naj-
większy spadek produkcji zaobserwowa-
no w tych branżach, w których udział eks-
portu jest duży - w meblowej o 8,8 proc. i
w motoryzacyjnej o 7,2 proc. Ogólnie, jak
poinformował GUS, w maju eksport
zmniejszył się o 0,1 proc. w porównaniu
do maja ubiegłego roku. Spadek może
wydawać się niewielki, ale jeszcze w
styczniu tego roku eksport wzrósł o około
6 proc. w stosunku do początku 2011 roku.
- Siła gospodarki tak naprawdę budowa-
na jest na bazie eksportu. Rynki zdoby-
wają bogate kraje, które prowadzą wy-
dajną produkcję eksportową - wyjaśnia
prof. Żyżyński.

Równocześnie poprawiła się dynamika

Druga fala kryzysu
Najnowsze wskaźniki dotyczące spadku eksportu, spadku dy-
namiki popytu wewnętrznego, ograniczenia inwestycji oraz
wzrostu bezrobocia pokazują, że polska gospodarka rozpo-
częła ostre hamowanie. Ekonomiści nie mają złudzeń - do

Polski dotarła druga fala kryzysu. - Trudno spodziewać się wzrostu gospodarczego,
skoro maleją wszystkie czynniki, które go tworzą. Czeka nas stagnacja - mówi prof.
Jerzy Żyżyński z Katedry Gospodarki Narodowej Uniwersytetu Warszawskiego.

importu, ale ten fakt może mieć negatyw-
ny wpływ na PKB. Przy spadku konsump-
cji wzrost importu może oznaczać ograni-
czenie produkcji krajowej. - Popyt we-
wnętrzny służy gospodarce, jeżeli ludzie
kupują produkty własnego przemysłu, a my
przeważnie kupujemy towar importowa-
ny lub wyprodukowany przez firmy zagra-
niczne, które ulokowały się w Polsce i
wykorzystują tanią siłę roboczą - dodaje
prof. Żyżyński. Podkreśla, że polska go-
spodarka jest słaba, ponieważ nie udało się
zbudować trwałych podstaw wzrostu go-
spodarczego. - Brakuje koncepcji, która
budowałaby siłę polskiej gospodarki. Rząd
powinien prowadzić politykę intensywne-
go rozwoju oraz wspierania polityki prze-
mysłowej, kredytowej i podatkowej, słu-
żącą powstawaniu przedsiębiorstw za-
awansowanych technologicznie. Trwały

wzrost buduje się na bazie inwestycji w
naukę - wyjaśnia.

Zdaniem ekonomistów wskaźniki ma-
kroekonomiczne poprawią się po ustabili-
zowaniu sytuacji gospodarczej w Europie.
Nie brakuje jednak sceptyków, którzy są
przekonani, że bardziej należy spodziewać
się dalszego pogłębiania recesji niż końca
kryzysu. - Gospodarka światowa w spo-
sób zsynchronizowany pogrąża się w ko-
lejnej recesji. Przed nami ciężkie miesią-
ce, a być może i ciężkie lata - mówi na
swoim videoblogu prof. Krzysztof Rybiń-
ski, były wiceprezes Narodowego Banku
Polskiego. Wśród powodów światowej
recesji wymienia obniżenie ryzyka kredy-
towego Włoch, wzrost oprocentowania
obligacji hiszpańskich, zastój w reformach
w Grecji, groźbę wstrzymania finansowa-
nia tego kraju przez Międzynarodowy Fun-
dusz Walutowy i UE oraz spadek wzrostu
gospodarczego w USA.

Agnieszka Konieczny

Ministerstwo pracy potwierdza -
nie było potrzeby podnoszenia
wieku emerytalnego
Rządowy projekt Krajowego Raportu
Społecznego potwierdza, że dotychcza-
sowy system emerytalny motywował fi-
nansowo do dłuższej aktywności zawo-
dowej. Tym samym upada jeden z ko-
ronnych argumentów za wydłużeniem
wieku uprawniającego do emerytury.

Całą opinię wobec projektu Krajowego
Raportu Społecznego można przeczytać
pod linkiem: http://www.solidarnosc.org.pl/
pl/prezydium-2012/24-lipca-2012-125-133/
2012.html 
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Według Eurostatu odsetek biednych pracują-
cych w Polsce wynosi już 10 proc. Za nami

jest tylko Grecja i Rumunia. Zbigniew Kruszyń-
ski, Kierownik Biura Polityki Społecznej Komisji
Krajowej NSZZ "Solidarność" podkreśla, że okre-
ślenie „biedni pracujący” dotyczy osób, które
mimo pracy zarobkowej funkcjonują na granicy
zbliżonej do minimum egzystencji. – To jest prze-
rażające, że człowiek który pracuje, jest zmu-

szony do życia w ubóstwie – mówi Zbigniew Kru-
szyński.

Jak informuje Instytut Pracy i Spraw Socjal-
nych minimum egzystencji, zwane także mini-
mum biologicznym, stanowi dolne kryterium ubó-
stwa. Jego zakres i poziom zaspokajania potrzeb
wyznacza granicę, poniżej której występuje za-
grożenie życia oraz rozwoju psychofizycznego.
W zeszłym roku minimum egzystencji dla rodzi-
ny trzyosobowej z jednym dzieckiem w wieku
13-15 lat wyniosło 1328 zł netto, a dla rodziny
czteroosobowej – 2193 zł netto.

Szacując minimum egzystencji Instytut
uwzględnia tylko zaspokajanie potrzeb gwaran-
tujących przeżycie. Największe znaczenie mają
potrzeby żywnościowe oraz związane z utrzy-
maniem mieszkania. Potrzeby wypoczynkowe,
kulturalne i transportowe w ogóle nie są brane
pod uwagę.

Zdaniem Zbigniewa Kruszyńskiego, problem
ubóstwa najczęściej dotyka osób wychowujących
dzieci. - Już rodzina z jednym dzieckiem, posia-

Ostatni, pozytywnie rozpatrzony wniosek mi-
nistra pracy Władysława Kosiniaka-Kamy-

sza do ministra finansów Jacka Rostowskiego o
przekazanie 500 mln zł z zamrożonego przez
resort finansów Funduszu Pracy, jest kolejnym
wymownym przykładem choroby polskiego ryn-
ku pracy. Sytuacja, w której jeden minister prosi,
a drugi
„łaskawie”
a k c e p t u j e
przekazanie
drobnej czę-
ści środków
z bezpraw-
nie  zamro-
żonych 7
mld zł prze-
znaczonych
na aktywne
p r z e c i w -
d z i a ł a n i e
bezrobociu,
jest kuriozal-
na i nie do
p r z y j ę c i a .
Tym bar-
dziej, że
dzieje się to
w sytuacji
pos t ę pują -
cego spo-
w o l n i e n i a
g o s p o d a r -
czego i wysokiego bezrobocia.

Fundusz Pracy nie jest i nie może być własno-
ścią ministra finansów. Te pieniądze należą do
bezrobotnych i ludzi zagrożonych utratą pracy.
Mają pomagać im w utrzymaniu aktywności za-
wodowej w coraz bardziej wymagającym i ela-
stycznym rynku pracy. Mają też wspierać praco-
dawców. Niestety w obecnej sytuacji fundusz jest
kolejnym przejawem fiskalizmu państwa, zwięk-
szającego koszty pracy.

Trzeba pamiętać, że celem Funduszu Pracy
jest łagodzenie skutków bezrobocia. Teoretycz-
nie pozostaje pod jurysdykcją ministerstwa pracy
i ma charakter funduszu celowego. Jego budżet
stanowią składki obowiązkowe płacone m.in.
przez pracodawców, zleceniodawców, dotacje.
Środki te są rozdysponowywane przez urzędy
pracy w formie zasiłków dla bezrobotnych, prac
interwencyjnych, robót publicznych, szkoleń i
przekwalifikowywań bezrobotnych, jak również
rozwój poradnictwa zawodowego oraz badania
rynku pracy.                  Dział Informacji KK

Bieda zagląda nam w oczy
Z danych Eurostatu wynika, że Polska znajduje się na trze-
cim miejscu w Europie pod względem liczby biednych pra-
cujących. Wykluczenie społeczne jest zjawiskiem narasta-
jącym, związanym z niskimi płacami i niestabilnymi warunkami pracy.

dająca do dyspozycji minimalne wynagrodzenie,
funkcjonuje poniżej minimum egzystencji – do-
daje Kruszyński.

Oprócz minimum egzystencji, Instytut co roku
wyznacza minimum socjalne. W zeszłym roku
minimum socjalne dla rodziny z dzieckiem w
wieku 13-15 lat wyniosło 2594 zł, dla rodziny z
dwójką dzieci 3221,48 zł. A więc rodzina, w któ-
rej oboje rodzicepracują i oboje zarabiają naj-

niższą krajową, nie osiąga
minimum socjalnego.  –
Dlatego Solidarność z de-
terminacją dąży do podno-
szenia płacy minimalnej –
podkreśla Kruszyński. Do
najmniej zarabiających
wciąż należą pracownicy
takich branż jak budowlan-
ka, handel, ochrona, czy po-
moc społeczna.

Jego zdaniem drugą grupę
zagrożoną ubóstwem stano-
wią osoby pobierające naj-
niższe renty i emerytury. –
Najniższe świadczenia
emerytalno-rentowe cały
czas maleją w stosunku do
średnich świadczeń. Jest to
efekt złych zasad waloryza-
cji, która nie rekompensuje
wzrostu kosztów utrzyma-
nia. Ci ludzie stają się coraz
biedniejsi – przekonuje.

Ostatnia grupa ubogich to
osoby korzystające z pomo-

cy społecznej. Ze względu na bardzo niskie progi
uprawniające do wsparcia finansowego, o pomoc
mogą się starać tylko osoby żyjące poniżej pozio-
mu egzystencji, które oprócz ubóstwa wykażą
jeszcze inne dysfunkcje.

Progi uprawniające do korzystania z pomocy
społecznej powinny być rewaloryzowane co trzy
lata. Jednak w 2009 roku, ze względu na rządowe
oszczędności, zostały zamrożone. Pierwsza od
2006 roku rewaloryzacja zacznie obowiązywać od
1 października tego roku. Do uzyskania pomocy
będzie uprawniał dochód na osobę w rodzinie w
wysokości 456 zł (obecnie jest to 351 zł), a w przy-
padku osoby samotnej 542 zł (aktualnie 477 zł).

Od 2004 roku nie były też weryfikowane progi
uprawniające do zasiłku rodzinnego. W efekcie licz-
ba osób pobierających to świadczenie spadła z 5,5
mln do 2,7 mln. Rząd planuje minimalne podnie-
sienie tych progów, ale zdaniem Kruszyńskiego, ta
zmiana wpłynie jedynie na zatrzymanie spadku
liczby osób uprawnionych do tego zasiłku.

Dział Informacji KK

Odsunąć ministra finansów
od Funduszu Pracy
NSZZ „Solidarność” podobnie jak po-
zostali partnerzy społeczni żąda zmian
ustawowych zmierzających do uwol-
nienia Funduszu Pracy od ministra fi-
nansów i powierzenia tych środków
niezależnemu gremium decyzyjnego.
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      Napisał pan ostry list do pre-
zydenta Lecha Wałęsy, wyrzucając mu,
że spotkał się z Mittem Romneyem, czło-
wiekiem zwalczającym związki zawodo-
we, jak pan twierdzi. Chyba nie pała
pan sympatią do pierwszego przewod-
niczącego związku?
 Piotr Duda: Mam prawo do swojej opi-
nii. Poza tym to amerykańscy związkow-
cy, którzy przez lata z nami współpraco-
wali i współpracują do dziś, zwrócili się do
mnie w tej sprawie. Pytali, czy Lech Wa-
łęsa wie, co to jest za człowiek, że zwal-
cza związki zawodowe i wyprowadza miej-
sca pracy do Azji. Może gdyby pan prze-
wodniczący to wiedział, zadałby Romney-
owi pytanie, jak zamierza współpracować
ze związkami zawodowymi, gdyby wygrał
wybory prezydenckie.

Politycy PO bardzo się oburzyli na ten
list. Uważają, że podważa pan autory-
tet Wałęsy, a przecież bez niego nie by-
łoby ani „Solidarności”,ani przewodni-
czącego Dudy.
 Nie mam zamiaru podważać zasług Le-
cha Wałęsy. W 1995 roku byłem w jego
sztabie wyborczym. Jakoś nie przypomi-
nam sobie, żeby w tym trudnym dla niego
okresie ktoś poza „Solidarnością” podał
mu rękę. Przeciwnie, politycy z dzisiejszej
PO, ci sami, którzy dziś tak za nim stają,
wówczas go krytykowali i obrażali. A te-
raz co? Poprawność polityczna wymaga,
żeby tak się za nim wstawiać?

Zawsze staraliśmy się utrzymywać do-
bre stosunki z LechemWałęsą i pozostały-
mi przewodniczącymi związku. Jeżeli te-
raz one nie są poprawne, to nie z naszej
winy. Gdy zostałem przewodniczącym
NSZZ „S”,to pierwsze moje kroki skiero-
wałem do Lecha Wałęsy i do księdza arcy-
biskupa Leszka Sławoja Głódzia. Pamiętam
o jego zasługach, ale on też musi pamiętać,
że wszystko, co osiągnął, zawdzięcza lu-
dziom „Solidarności”. Tak samo jak i ja.

Uważa pan, że drogi związku i Lecha
Wałęsy definitywnie się rozeszły?
 Nie mogę uważać inaczej po słynnych
słowach pana przewodniczącego, że
związkowcy powinni zostać spałowani za
zablokowanie Sejmu podczas debaty o
wieku emerytalnym. Te słowa bardzo mnie
zabolały. Przecież pan prezydent obserwo-

Przyjdzie taki czas,
że ludzie wyjdą na ulice

Niech rządzący pokażą, jakie są ich
prawdziwe intencje, i zdelegalizują
związki – mówi Piotr Duda, przewod-
niczący NSZZ „Solidarność” w rozmo-
wie z Elizą Olczyk.

wał sytuację i widział, że nie urwaliśmy
się z choinki, tylko wszystkie nasze dzia-
łania dotyczące referendum emerytalne-
go zostały odrzucone. Krytykował też na-
sze pytania dotyczące referendum eme-
rytalnego: że głupie i złe. A przecież jako
prezydent sam chciał rozpisać referendum
w sprawie uwłaszczenia i jego pytania
wcale nie były lepsze, bo sprowadzały się
do tego: czy chcesz być młody, piękny i
bogaty. Najwyraźniej punkt widzenia za-
leży od punktu siedzenia.

Nasz związek będzie wszelkimi siłami
bronił praw pracowniczych, nie oglądając
się na poprawność polityczną. Pan prezy-
dent zaś w tych sprawach stał się bardzo
liberalny.

Nie tylko Lech Wałęsa krytykował
związki za protesty w sprawach emery-
tur. Eksperci i pracodawcy uważają, że
to jest konieczne, a związki, protestu-
jąc, działają w rzeczywistości na nie-
korzyść społeczeństwa.
 Nie usłyszałem żadnych przekonujących
argumentów za podniesieniem wieku eme-
rytalnego do 67 lat. Po prostu Unia Euro-
pejska, a właściwie kanclerz Angela Mer-
kel, postanowiła, że trzeba podwyższać
wiek emerytalny, i nasz premier to wpro-
wadził. Tyle że warunki pracy niemieckie-
go robotnika i polskiego są nieporówny-
walne. A ci pracodawcy, co tak krzyczą o
podwyższaniu wieku emerytalnego, pierw-
si będą zwalniać starszych pracowników.
Bo chcą mieć młodych, zdrowych i najle-
piej na umowę śmieciową, żeby nie płacić
składek na ZUS.

Podobnie dzieje się w innych krajach.
 Może i tak, ale mogliśmy spokojnie
usiąść i o tym porozmawiać. Nie trzeba
było uchwalać tej ustawy przed Euro.
Niemcy rozmawiali na ten temat dwa lata,
a u nas byle szybciej, byle sondaże się nie
pogorszyły. To też jest przykre, że posło-
wie wybierani w okręgach stają się wła-
snością szefa partii i maszynką do głoso-
wania. Nawet się nie zastanawiają, nad
czym głosują.

Mówi pan jak polityk, a nie związko-
wiec. Niektórzy komentatorzy uważają,
że ciągnie pana do polityki.
 Dopóki będę przewodniczącym związ-
ku zawodowego, żadna polityka mnie nie
interesuje. Chcę współpracować z opo-
zycją, bo tylko wspólnie odstawimy na bok
rządy liberalne. I tylko tyle. A jeżeli kiedyś
zmienię zdanie, to stać mnie będzie na to,
żeby otwarcie o tym powiedzieć.

W liście do Lecha Wałęsy napisał pan,

że premier i prezydent zwalczają związ-
ki zawodowe. Czy to nie przesada? Nie
ma przecież zamachu na związki za-
wodowe.
 Jak to nie! A prezydencka ustawa o
zgromadzeniach, która cofnęła nas do głę-
bokiego PRL? Nie wiem, po co prezydent
i premier stosują jakieś półśrodki i uchwa-
lają takie ustawy. Niech pokażą, jakie są
ich prawdziwe intencje, i zdelegalizują
związki. Będą mieli święty spokój. Nikt im
nie będzie zakłócał ciszy wieczornej.

Mam nadzieję, że Trybunał Konstytucyj-
ny uzna tę ustawę za jeszcze większy bu-
bel od tej o ogrodach działkowych, bo zło-
żymy skargę do Trybunału w tej sprawie.
Sejm, odrzucając nasz wniosek o referen-
dum emerytalne, poparty 2 mln podpisów,
pokazał, jak poważa związki.

W Polsce demokracja kończy się w dniu
wyborów. Później zaczyna się czteroletni
dyktat partii, która zdobyła większość. I nie
mówię wyłącznie o tej koalicji. Zawsze tak
to wyglądało. Zresztą z władzą nie ma żad-
nego dialogu.

Od dawna pytamy pana Kosiniaka-Ka-
mysza, czy ma upoważnienie do negocjo-
wania podwyżki płacy minimalnej, i nie mo-
żemy się doczekać odpowiedzi. Wiadomo
dlaczego: bo rząd sam już ustalił płacę mi-
nimalną na 1600 zł od przyszłego roku i nie
chce z nami rozmawiać.

Może żądania związkowców są zbyt
wygórowane. Idzie kryzys, firmy upa-
dają. A ekonomiści twierdzą, że podwyż-
szenie płacy minimalnej doprowadziło-
by do kolejnych upadłości i wzrostu bez-
robocia.
 Jaki kryzys. Cały czas słyszeliśmy, że
Polska jest zieloną wyspą. A płaca mini-
malna na poziomie 1500 zł jest żenująco
niska. Jesteśmy na trzecim miejscu w Unii
Europejskiej pod względem ubóstwa ludzi
pracujących. Ludzie pracują, a zarazem
muszą korzystać z opieki społecznej. To
jest najgorsze, co może ich spotkać. Na
dodatek w ten sposób dopłacamy do funk-
cjonowania polskich przedsiębiorców.
Nasza konstytucja stanowi, że mamy go-
spodarkę społeczno-rynkową. To ja się
pytam, czy rzeczywiście tak jest, skoro
przedsiębiorcy mają za ubiegły rok ponad
100 mld złotych zysku na kontach, a z nami
się kłócą, że płaca minimalna na poziomie
1,5 tys. złotych to jest za dużo.

Słyszę frustrację w pana głosie?
 To ludzie są sfrustrowani podwyższe-
niem wieku emerytalnego i nie tylko. Przyj-
dzie taki czas, że wyjdą na ulice. Bogaci
sądzą, że nikt ich nie znajdzie za ich mura-
mi, którymi się otoczyli. Czują się bezpiecz-
nie i nie chcą się podzielić dobrami. Ale
biedni ich znajdą.

Czyżby „Solidarność”znowu się szy-
kowała do wielkich demonstracji?
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Senat przegłosował
znowelizowaną ustawę o zgromadze-
niach publicznych, wprowadzając kil-
kanaście poprawek dotyczących min.
obniżenia wysokości grzywien dla
uczestników manifestacji czy skrócenia
do trzech dni roboczych terminu na zło-
żenie zawiadomienia o zgromadzeniu.
Czy w związku z tym zmieniła się Pana
ocena uchwalonych na nowo przepisów
prawnych?
 Piotr Duda: Jaka jest różnica między
karą w wysokości 7 tys. zł a 5 tys. zł?
Niby duża, ale i tak to są kwoty ogromne.

Dzień przegłosowania tej nowelizacji na-
zwałem czarnym dniem polskiej demokra-
cji i nie zmieniłem zdania. Istotą tych zmian
jest oddanie jednego z najważniejszych
praw obywatelskich decyzjom urzędników
i przeniesienie odpowiedzialności ze służb
publicznych mających zapewnić bezpie-
czeństwo i porządek na organizatorów
zgromadzenia. Jeśli cokolwiek się złego
wydarzy podczas manifestacji, odpowia-
da przewodniczący zebrania i w tym kon-
tekście zmniejszenie kary finansowej z bar-
dzo wysokiej na bardzo wysoką nic nie
zmienia. Proszę sobie wyobrazić kilkudzie-
sięciotysięczny protest. Jak przewodniczą-
cy zgromadzenia ma reagować na zacho-
wania różnych ludzi, którzy w takich ma-
nifestacjach się pojawiają. To złe i szko-
dliwe prawo.

Niezależnie od opinii, jakie pojawiają
się wokół znowelizowanej ustawy,
stwierdził Pan w liście otwartym doty-
czącym ustawy o zgromadzeniach, że
zostały przyjęte bez konsultacji społecz-
nych, co znamionuje łamanie obowią-
zującego w Polsce prawa. To wskazuje

 Wolałbym załatwiać wszystko w
drodze dialogu Ale nie widzę na to szans.
W 2009 roku rząd, pracodawcy i my
zgodziliśmy się na wprowadzenie pakietu
antykryzysowego. Myśmy zgodzili się na
rozliczenie czasu pracy w okresie rocz-
nym pod warunkiem, że rząd przygotuje
harmonogram doprowadzenia płacy mi-
nimalnej do poziomu 50 proc. przecięt-
nego wynagrodzenia. Wszyscy się pod
tym podpisali. Minęły trzy lata i nic.
Związek musiał przygotować projekt
obywatelski w tej sprawie, bo pan pre-
mier zapadł na amnezję, a pracodawcy,
choć z dobrych rzeczy korzystali, to nas
krytykują.

Pracodawcy przede wszystkim kry-
tykują fakt, że w niektórych przedsię-
biorstwach jest po kilka, a nawet kil-
kanaście związków zawodowych, któ-
re trzeba utrzymywać. Często są to
ogromne koszta.
 Taką mamy ustawę o związkach za-
wodowych. Dla mnie też jest to patologia,
że w jednym zakładzie pracy są 42 związ-
ki zawodowe. Powinniśmy rozmawiać o
reprezentatywności, bo jeden związek
zrzesza 50 proc. załogi, a inny dziesięciu
pracowników i ich głos liczy się tak samo.
Często też słychać głosy, że związkowcy
oddelegowani do pracy związkowej to
pasibrzuchy. Ale z ich pracy korzystają
wszyscy.

Gdy związki walczą o podwyżkę, to dla
wszystkich, a nie tylko dla swoich człon-
ków. Dlatego ci niezrzeszeni, o których ja
mówię, że kibicują zza płotu, nie kupując
biletu na mecz, powinni się cieszyć, iż ten
oddelegowany związkowiec pracuje na ich
rzecz. A jak im się to nie podoba, to niech
mają odwagę powiedzieć, że te judaszo-
we srebrniki nie są im potrzebne.

Niedługo rocznica podpisania Poro-
zumień Sierpniowych. W ostatnich la-
tach obchody dzieliły dawną „Solidar-
ność”. Jak będzie w tym roku?
 W tym roku mamy okrągłą rocznicę
Solidarności Walczącej. Poza tym praw-
dopodobnie odsłonimy pomnik prałata
Henryka Jankowskiego, kapelana „Soli-
darności”, który miał wielkie zasługi dla
związku. Ale jedno jest pewne - ani na
mszę, ani na składanie kwiatów pod po-
mnikiem stoczniowców nie będziemy ni-
kogo zapraszać. Kto się zechce dołączyć,
przyjdzie bez zaproszenia.

W stolicy na obchodach rocznicy wy-
buchu Powstania Warszawskiego poli-
tycy PO zostali przyjęci buczeniem. W
Gdańsku będzie tak samo?
  My przez cały rok możemy buczeć
na rządzących czy nawet ich wygwiz-
dać. Cmentarze i pomniki to nie miejsce
na buczenie. 

Rzeczpospolita. 08.08.2012

Będziemy robić swoje
Z Piotrem Dudą , przewodniczącym KK NSZZ „Solidar-
ność”, rozmawia Jacek Sądej.

na patologię naszej demokracji i nieli-
czenie się z Polakami.
 Dla tej władzy to typowe zachowanie.
Na żadnym etapie nie skonsultowano z
nami tej nowelizacji, a taki obowiązek na-
kłada na władzę ustawa o związkach za-
wodowych i o komisji trójstronnej. Złama-
no więc prawo i już choćby z tego powodu
zaskarżymy ją do Trybunału Konstytucyj-
nego. Co do patologii, o którą Pan pyta, to
temat na dłuższą rozmowę. Można podsu-
mować to jednym zdaniem - dialog społecz-
ny jest w Polsce pozorowany.

Reprezentanci narodu głosujący w
parlamencie za nowymi przepisami po
raz kolejny zawiedli. Czy „Solidarność’’
podejmie jeszcze jakieś kroki, aby wy-
razić sprzeciw wobec uchwalonego
szkodliwego prawa?
 Ten sprzeciw jest permanentny. Zało-
żyliśmy stronę (www.stop67.pl), na któ-
rej jest zakładka z posłami. Już w przy-
szłym tygodniu będzie to samodzielna
strona www.sprawdzampolityka. pl, gdzie
każdy będzie mógł sprawdzić, jak głoso-
wał poseł z jego okręgu, tak aby przy ko-
lejnych wyborach mógł przy urnie wybor-
czej podejmować świadome decyzje.
Przypominamy i będziemy cyklicznie
przypominać o ich działaniach w formie
plakatów, informacji prasowych i akcji
medialnych. Żaden z nich w swoich dzia-
łaniach nie będzie już anonimowy. Bo tyl-
ko karta wyborcza jest w stanie ich za-
trzymać. A co do samego prawa o zgro-
madzeniach i tak będziemy robić swoje.
Nie da się protestować legalnie, to bę-
dziemy protestować nielegalnie.

Nasza Polska. 07.08.2012

fakty.interia.pl/W.Rozbicki
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Związkowcy z Puław, Tarnowa i Polic spotkali
się, by porozmawiać o połączeniu Zakładów

AzotowychPuławyiTarnów (do których należą ZA
Police). Z konsolidacji tych dwóch spółek ma po-
wstać gigant polskiego rynku chemii. Połączenie
ma się odbyć w oparciu o tarnowskie Azoty.
Związkowcy z Puław uważają jednak, że branżę
należy konsolidować wokół najsilniejszego przed-
siębiorstwa, w którym skarb państwa ma więk-
szość udziałów. - Takim przedsiębiorstwem są
Zakłady Azotowe Puławy - podkreślają.

Oprócz tego, domagają się ustawowychzabez-
pieczeń chroniących nowo powstały podmiot
przed wrogim przejęciem. - Realne jest niebez-
pieczeństwo, że my się połączymy, a następnie
zostaniemyprzejęci - uważają związkowcy. -
Trzeba zagwarantować, że skarb państwa nie
sprzeda kontrolnego pakietu akcji w skonsolido-
wanym przedsiębiorstwie - podkreślają.

Ostatnie dni były bardzo gorące dla polskiej bran-
ży chemicznej. Przypomnijmy, że w piątek rosyj-
ska grupa Acron ogłosiła, że za jedną akcję ZA
Tarnów zapłaci 45 zł, a nie tak jak podawała wcze-
śniej 36 zł. Ministerstwo skarbu, które posiada 32
proc. udziałów w tarnowskich Azotach i nie chce,
by zmieniły one właściciela, postanowiło inter-
weniować. Tego samego dnia pojawiła się infor-
macja, że ZA Tarnów chcą kupić Puławy. W so-
botę nadzwyczajne walne zgromadzenie tarnow-
skich Azotów podjęło decyzję o emisji nowych
akcji. Takie rozproszenie akcjonariatu miało utrud-
nić Acronowi przejęcie spółki.

W sprawie konsolidacji z Puławami zarząd
zapewniał, że ma to być połączenie na zasadach-
partnerstwa przy zachowaniu przez Puławy sta-
tusu odrębnej spółki. Przypomnijmy, że w czerw-
cu chęć przejęcia puławskich Azotów ogłosiła
spółka Synthos z Oświęcimia.

Skarb państwa nie odpowiedział jeszcze na to
wezwanie, ale minister skarbu Mikołaj Budza-
nowski zaznaczył wyraźnie, że konsolidacja che-
mii będzie się odbywać na razie tylko w oparciu o
zakłady w Tarnowie, Puławach, Policach i Kę-
dzierzynie Koźlu (dwa ostatnie należą do ZA
Tarnów).
Czy fuzja oznacza zwolnienia?

Mimo że do połączenia Zakładów Azotowych
Puławy i Grupy Tarnów w jeden podmiot jeszcze
długa droga, to już widać, że będzie trudna do
pokonania. Największy problem mogą stworzyć
związki zawodowe. Działacze obawiają się bo-
wiem, czy fuzja nie spowoduje zmniejszenia za-
trudnienia. Obecnie w Grupie Tranów i ZA Puła-
wy pracuje łącznie około 13 tys. osób. Ilu z nich
będzie musiało szukać nowej pracy? Nie wiado-
mo. Wydaje się jednak, że zwolnienia będą ko-
nieczne.
- Istotą łączenia zakładów w każdej branży jest

chęć ich wzmocnienia i obniżenie kosztów. Nie
wydaje się mi aby w przypadku łączenia Puław i
Tarnowa było inaczej. Dużo będzie zależało od
struktury docelowej nowej firmy. To pokaże gdzie
i w jakiej skali mogą być dokonywane cięcia.
Czym luźniejsza grupa tym redukcji zatrudnienia
będzie mniej - uważa analityk giełdowy zajmują-
cy się branżą chemiczną.

Nic wiec dziwnego, że już teraz pojawiają się
wypowiedzi świadczące o obawach związanych
ze sprawami zatrudnienia. W stanowisku organi-
zacji związkowych Puław wyraźnie czytamy, że
oczekujemy gwarancji nienaruszalności dotych-
czasowego poziomu zatrudnienia w spółce.

Takie stanowisko oznacza, że nad fuzją wisi
konflikt ze związkami zawodowymi. Czy możli-
we jest utrzymanie obecnego poziomu zatrudnie-
nia? Na razie brak odpowiedzi. Obie firmy w ostat-
nich latach optymalizowały zatrudnienie. Wyda-
je się więc, że pola do redukcji nie ma zbyt wiele.

Pewni swoich miejsc pracy mogą raczej być
zatrudnieni bezpośrednio przy produkcji. Po
pierwsze wykształconej kadry technicznej bra-
kuje, po drugie firmy chcą zwiększać asortyment
produkcji. Najbardziej zagrożone mogą być po-
sady w administracji. To tam najłatwiej o nakła-
danie się kompetencji. Tyle, że w przypadku obu
firm mówimy o przedsiębiorstwach działających
w całym kraju. Tak więc dystanse pomiędzy za-
kładami działają na korzyść zatrudnionych.

Istnieje jeszcze jedna grupa pracowników, któ-
ra może czuć się zagrożona. To przede wszyst-
kim przedstawiciele handlowi obu firm. Dotych-
czas rywalizowali oni z sobą, bo obie spółki wal-
czyły o rynek. Teraz może się okazać, że dla
części z nich pracy nie będzie.

Będzie kłótnia
List Rady Pracowników Puław do ministra skar-

bu oznacza, że ewentualna fuzja Puław i Tarno-
wa nie będzie przebiegała bezboleśnie. W grę
wchodzą bowiem ambicje wielu osób. Zgodnie z
teorią (i zapisami pomysłodawców ustawy o in-
formowaniu pracowników i przeprowadzaniu z
nimi konsultacji) rola rady pracowników jest za-
sadniczo różna od roli związków zawodowych –
ma ona jedynie kompetencje opiniotwórcze i kon-
sultacyjne. Rada ma prawo przedstawiać praco-
dawcy swoje opinie w konsultowanych sprawach,
jednak pracodawca nie jest zobowiązany do sto-
sowania się w decyzjach do stanowiska rady, musi
tylko zapoznać się z nimi.

Jednak choć rada nie jest formalnie związana
ze związkami zawodowymi to jej stanowisko do-
brze ilustruje co w firmie się dzieje. List do mini-
stra skarbu Mikołaja Budzanowskiego wyraźnie
pokazuje, że nie wszystkim jest w smak to, że
przejmującym ma być Tarnów, a nie Puławy.
Dobitnie pokazują to ostatnie słowa listu do mini-
stra: Puławy mają dziś dominującą pozycję w na-
wozach azotowych, melaminie, roztworach mocz-
nika i nie widzimy powodu dla zmiany tej sytuacji
w wyniku konsolidacji. Zakłady Azotowe Puławy
widzimy wyłącznie jako podmiot działań konsoli-
dacyjnych, a nie przedmiot przejęcia przez ZA
Tarnów i takiego stanowiska będziemy jako Rada
Pracowników bronić, prosząc jednocześnie o spo-
tkanie z Panem Ministrem – najlepiej w Puławach,
by móc z bliska pokazać naszą Spółkę jej dokona-
nia oraz dynamiczny rozwój.

Co w istocie oznaczają słowa związkowców?
Połączenie obu firm może nie przebiegać bezbo-
leśnie. Co więcej list świadczy o determinacji. A
jak historia uczy łączenie firm, w jednej z których
przeciwna jest załoga może być kłopotliwe.

Co może zrobić zarząd Tarnowa? Wydaje się,
że jedynym rozwiązaniem jest przekonanie pra-
cowników Puław, że fuzja będzie się im opłaca-
ła. Jednak przy tak negatywnym nastawieniu może
być to trudne.                Kurier Lubelski, wnp.pl

Powstaje chemiczny gigant
Czy fuzja Tarnowa i Puław oznacza zwolnienia? Obecnie w
Grupie Tranów i ZA Puławy pracuje łącznie około 13 tys. osób.
Ilu z nich będzie musiało szukać nowej pracy? Nie wiadomo.
Wydaje się jednak, że zwolnienia będą konieczne.

Pracownicy Zakładów, mieszkańcy Puław i ca-
łej Lubelszczyzny. Od kilku miesięcy przy-

szłość ZA Puławy S.A. stoi pod znakiem zapyta-
nia. Rząd, aby ratować ZAT przed przejęciem
przez kapitał rosyjski, przygotowuje połączenie
Puław i Tarnowa. Dziwne połączenie, bo klu-
czową rolę ma w nim odgrywać słabsza spółka,
czyli Tarnów. Czy dzieje się tak dlatego, że Tar-
nów może liczyć na poparcie jednego z byłych
ministrów Skarbu Państwa? Co to oznacza?
* niepewny los ostatniego tak dużego zakładu pra-
cy na Lubelszczyźnie, zwolnienia pracowników -
nikt, również przedstawiciele ministerstwa nie kryją
się z tym, że redukcja zatrudnienia jest konieczna,
* mniejsze zarobki - w Tarnowie wynagrodzenia,
również na produkcji, są o kilkaset złotych niższe,
co przełoży się na sytuację miasta i regionu -
mniejsze dochody, a być może nawet upadek
wielu małych firm,

NIE DLA TARNOWA! TAK DLA PUŁAW!
SPOTKAJMY SIĘ W SAMO POŁUDNIE!

* mniej korzystny układ zbiorowy pracy - np. na-
grody jubileuszowe czy odprawy emerytalne,
* prawdopodobny podział na część nawozową z
siedzibą w Puławach i chemiczną w Tarnowie,
co oznacza przejęcie części naszych instalacji
np. kaprolaktamu czy melaminy przez Tarnów
i uzależnienie losów  Puław od koniunktury na
rynku nawozów,
* niepewny los spółek-córek, część z nich czeka
likwidacja, pozostałe redukcja zatrudnienia.
* mniejsze wpływy z podatków do budżetu mia-
sta i powiatu, a więc mniej środków na drogi, szko-
ły i służbę zdrowia, a także podwyżki cen usług
komunalnych,
* w najbardziej czarnym scenariuszu Puławy
mogą podzielić los miast ciężko doświadczonych
przez prywatyzację, jak np. Poniatowa,

Dlatego mówimy stanowcze NIE planom kon-
solidacji, w których przyszłość Zakładów
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W ramach programu optymalizacji pracę stra-
ci 111 osób z 1392 zatrudnionych obecnie

w spółkach sodowych. – Rozpoczął się już pro-
ces dobrowolnych odejść, do którego zgłosiło się
na razie kilkanaście osób. Obawiamy się, że po-
zostali będą zwalniani mimo uzgodnień układu
zbiorowego, zakładającego utrzymanie w tym
roku zatrudnienia na poziomie 1402 etatów – mówi
Paweł Krajewski, przewodniczący Międzyzakła-
dowego Związku Zawodowego „Janikosoda”.
Zaznacza, że 8 mln zł, które ma zostać w kasie
dzięki redukcji etatów, jest niczym wobec prawie
1 mld zł długu grupy. Obawia się też, że dalsze
cięcia wpłyną na bezpieczeństwo pracowników.
- Przy tak znaczących zwolnieniach może dojść
do zagrożenia zdrowia i życia członków załogi -
tłumaczy Krajewski. Związkowcy nie zgadzają się
też na przesunięcie do Ciechu obszarów służących
zarządzaniu, czyli pionu finansowego, zarządza-
nia personelem oraz IT. Ich zdaniem zmierza to do
odebrania firmie możliwości samodzielnego po-
dejmowania decyzji strategicznych i może dopro-
wadzić do marginalizacji przedsiębiorstwa, które
przynosi zysk. Dlatego po wyczerpaniu ścieżki
prawnej działacze zapowiadają uruchomienie pro-
cedury sporu zbiorowego. Ciech milczy...

W Inowrocławiu ma zostać tylko produkcja.
Back office’em ma się zająć warszawska cen-
trala Ciechu. Giełdowa grupa restrukturyzuje dzia-
łalność dywizji sodowej, której podporą jest spół-
ka Soda Polska Ciech, powstała z połączenia Ino-
wrocławskich Zakładów Chemicznych Soda
Mątwy i Janikowskich Zakładów Sodowych Ja-
nikosoda. Szykowana jest likwidacja działów per-
sonalnego, finansowego i informatycznego w Ino-
wrocławiu. Ich obowiązki ma przejąć centrala
Ciechu w Warszawie. Wedle naszych informa-
cji, Soda Polska Ciech zatrudnia 1392 osoby. Za-
jęcie ma stracić 111, czyli co 12. zatrudniony.
- Nie rozumiem tej decyzji. Tym bardziej że kosz-
ty pracy w Warszawie są wyższe niż w Inowro-
cławiu, a dla miasta z 22-procentowym bezrobo-
ciem utrata 111 miejsc pracy to dramat. Stracą

Soda się sypie
Działające w zależnej od Ciechu spółce Soda Polska związ-
ki zawodowe protestują przeciwko działaniom restruktu-
ryzacyjnym prowadzonym przez prezesa grupy Dariusza
Krawczyka, który objął stanowisko pod koniec maja.
nie tylko rodziny zwalnianych, ale również bu-
dżet miasta, który ma udział w podatku dochodo-
wym od osób fizycznych - mówi Krzysztof Brej-
za, poseł PO. Zaznacza, że nic nie słyszał o zwol-
nieniach w działach produkcyjnych. - W Inowro-
cławiu ma zostać sama produkcja. To sprawia,
że zakład straciłby szansę samodzielnego bytu w
przyszłości - dodaje Krzysztof Brejza.

Terminu zwolnień ani liczby redukowanych
etatów nie udało nam się potwierdzić: ani w urzę-
dzie pracy, ani wśród przedstawicieli związków
zawodowych. Te ostatnie przyznały jednak, że
coś jest na rzeczy. Pięć organizacji związkowych
przygotowało stanowisko w sprawie restruktury-
zacji. - Nie zgadzamy się z działaniami podejmo-
wanymi przez nowego prezesa (…) Dariusza
Krawczyka (…). Wiemy, że obecny prezes kieru-
je się zasadami wyznawanymi także przez jego
poprzedniego pracodawcę, czyli przede wszyst-
kim liczy się dla niego zysk. Nie bawi się w senty-
menty. Nam (…) też nie chodzi o sentymenty, ale o
zachowanie niezależności, osobowości prawnej i
tożsamości spółki, której strategia gwarantuje wła-
ścicielowi wysokie zyski - napisali związkowcy.
Za błędy zarządu zapłaci załoga Sody?

Zdaniem związkowców to rozbój wobec bran-
ży chemicznej. Związkowcy z inowrocławskiej i
janikowskiej Spółki Soda Polska Ciech nie widzą
racjonalnego uzasadnienia dla likwidacji etatów i
zwalniania pracowników przez Ciech SA.

Uważamy, że w Spółce Sodowej nie ma niepo-
trzebnych stanowisk. Potrzebujemy wszystkich
pracowników w ramach obecnych 1402 etatów,
abyśmy mogli być sprawni operacyjnie i przygo-
towani kadrowo na przyszłość - czytamy w stano-
wisku. Padają kolejne liczby. Związkowcy przy-
pominają, że w 1996 roku, kiedy to Ciech SA nabył
większościowy pakiet akcji Spółek Sodowych
załoga liczyła 3387 osób.

Nie tylko kwestie kadrowe budzą zastrzeżenia
związkowców. Są oni przeciwni przenoszeniu z
Inowrocławia do warszawskiej centrali Ciech SA
pionów: finansowego, zarządzenia personelem i
IT. - Taka sytuacja zmierza do odebrania spółce
(Soda Polska Ciech - przyp. red.) możliwości sa-
modzielnego podejmowania decyzji strategicz-
nych. Jest to pierwszy krok, który (...) sprzyjać
będzie przekazaniu łakomego kąska, jakim jest
Soda Polska Ciech, w ręce tzw. inwestorów. Nie
godzimy się na taką politykę. Jest to rozbój wobec
ważnego ogniwa polskiej branży chemicznej  -
zwracają uwagę związkowcy.

Autorzy stanowiska uważają, że planowana re-
strukturyzacja w zakładach w Inowrocławiu i Ja-
nikowie jest efektem błędnych, a nawet posiada-
jących znamiona przestępcze decyzji poprzed-
nich zarządów Ciechu. Nie widzą powodu, dla któ

rego miałaby za to odpowiadać załoga Sody.   - Nie
zgadzamy się płacić nędzą wielu rodzin z Inowro-
cławia i Janikowa za błędną politykę finansową -
podkreślają związkowcy. Przypominają, że w obro-
nie swoich firm i miejsc pracy podejmować będą
każde zgodne z prawem działania.

W powiecie inowrocławskim bezrobocie wy-
nosi 20 procent. Reorganizacja chemicznej spół-
ki z pewnością sytuacji nie poprawi. Co gorsza,
odbije się też mocno na wpływach do budżetu
Inowrocławia. - Od 350 do 400 tys. zł rocznie
nasze miasto może stracić na planowanej reorga-
nizacji etatów w spółce Soda Polska „Ciech” -
uważa Ryszard Brejza - prezydent Inowrocławia.

Kilka dni temu włodarz brał udział w spotkaniu
ze związkowcami „Sody”, którzy walczą o utrzy-
manie miejsc pracy oraz o to, by nie przenosić
niektórych pionów chemicznej firmy z Inowro-
cławia do Warszawy. W wyniku spotkania Brej-
za przesłał pismo do Mikołaja Budzanowskiego,
ministra skarbu. Prezydent zaznaczył w nim, że
decyzje zarządu „Ciechu” o redukcji etatów i re-
organizacji przedsiębiorstwa są zaskakujące i nie-
zrozumiałe. Co gorsza, w powiecie inowrocław-
skim, w którym bezrobocie wynosi ponad 20 proc.
(w kraju 13 proc.), budzą one wielkie zaniepoko-
jenie. W piśmie Ryszard Brejza wspomniał, że
przeszacowanie majątku spółek sodowych pod-
czas tworzenia kilka lat temu spółki Soda Ciech
spowodowało, że budżet Inowrocławia traci od
tego momentu 2 mln zł rocznie. Z kolei ostatnia
reorganizacja, polegająca na łączeniu spółek so-
dowych, podczas której zmniejszono zatrudnie-
nie o 143 osoby sprawiła, że roczne wpływy do
kasy miejskiej zmalały o kolejne 354 tys. zł. Brej-
za zauważył, że jeśli dojdzie obecnie do kolejnej
reorganizacji etatów, to miasto znów straci wpły-
wy, rocznie od 350 do 400 tys. zł.

Prezydent przypomina ministrowi, że Soda Pol-
ska Ciech jest liderem ekonomicznym w Grupie
Ciech SA, wnosząc do niej stały i duży zysk. Fir-
ma rozwija się, inwestując w nowoczesne tech-
nologie. Podnosi kwalifikacje swych kadr i jakość
produktów. Odnosi sukcesy na rynku polskim i
poza granicami kraju. „Marginalizowanie dobrze
zarządzanego zakładu przynoszącego zyski jest,
w mojej ocenie, niesłuszne i szkodliwe dla pra-
cowników, mieszkańców Inowrocławia i regionu
kujawskiego” - podsumował prezydent. W spo-
tkaniu ze związkowcami uczestniczył też poseł
Krzysztof Brejza. Otrzymaliśmy od niego infor-
mację, że osobiście spotkał się z ministrem fi-
nansów i rozmawiał na temat „Sody”. Minister
obiecał wnikliwie przyjrzeć się temu, co dzieje
się w tej firmie. 2 mln zł wynoszą roczne straty
miasta po połączeniu spółek sodowych.

Parkiet, Puls Biznesu, Gazeta Pomorska

Azotowych Puławy mają stanowić cenę
za uratowanie Tarnowa. Nie możemy zgodzić
się, aby Puławy - spółka o większym potencjale i
możliwościach - została przejęta przez słabszą
firmę. Musimy wspólnie stanąć w obronie na-
szych miejsc pracy i przyszłości miasta. Nasz
głos musi zostać usłyszany w Warszawie.

Spotkajmy się w samo południe we wtorek 21
sierpnia w warszawie na manifestacji przed mi-
nisterstwem skarbu państwa. Nie może cię tam
zabraknąć. Pamietaj, że bronisz swojego miej-
sca pracy. Zaproś swoją rodzinę i zajomych.

Zapewniamy bezpłatny transport. Wyjazd spod
Hali Sportowej o godz. 9. Zapisy do 20 sierpnia w
biurach: - Komisji Międzyzakładowej NSZZ Soli-
darność ZAP tel. 81 56529 55, - Międzyzakładowy
Związku Zawodowego Pracowników ZAP tel.
81 565 29 51, - Związku Zawodowego Inżynierów
i Techników ZAP tel. 81 565 29 60, -  Związku
Zawodowego Kadra-Azoty tel. 81 565 33 29.

Źródło: Dariusz Malinowski - ZAP
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W godzinach porannych rozpoczęły się
rozgrywki sportowe w Turnieju Pił-

ki Nożnej o Puchar Przewodniczącego
Komisji Zakładowej  NSZZ „S”. W tur-
nieju wzięły udział cztery drużyny: KZ
NSZZ „S” ZPS „Karolina”, Zebra sp. z
o. o., ZOZ Ziemi Kłodzkiej i KZ NSZZ
„S” Toyota Motor Poland Wałbrzych. W
Turnieju zwyciężyła drużyna ZOZ Kłodz-
ko. Drugie miejsce przypadło pracowni-
kom firmy „Zebra”, a trzecie gospodarzom
turnieju - piłkarzom z „Karoliny”. Na
czwartym miejscu uplasowała się repre-
zentacja „Toyoty”. Każda z drużyn otrzy-
mała pamiątkowe puchary i dyplomy, upo-
minki otrzymali także najlepsi zawodnicy
z każdej drużyny, wybrani przez organiza-
torów.

4 sierpnia 2012 roku z okazji XXXII
rocznicy powstania NSZZ „Solidar-
ność” odbył się Piknik Rodzinny Soli-
darności. Impreza zorganizowana zo-
stała przez Komisję Zakładową NSZZ
„Solidarność”przy ZPS „Karolina” sp.

z o. o., SOKiBP w Jaworzynie Śląskiej i członków Młodzieżowej Rady Miej-
skiej i Klubu Młodzieżowego.

O godzinie 15:00 odbyło się uroczyste
otwarcie imprezy, którego dokonali Prze-
wodniczący Komisji Zakładowej „Solidar-
ności” - Pan Ireneusz Besser - wraz z
gośćmi: Burmistrzem Jaworzyny Śląskiej
Panem Grzegorzem Grzegorzewiczem,
Zastępcą Burmistrza Panem Markiem
Zawiszą, a także szefostwem ZPS „Ka-
rolina”. Na ręce ustępującej ze stanowi-
ska Pani Prezes - Bożeny Mechla - Prze-
wodniczący Solidarności złożył symbolicz-
ne podziękowania za dotychczasową
współpracę oraz życzenia pomyślności w
życiu osobistym.

Piknik Rodzinny
Solidarności’2012
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Po oficjalnym otwarciu przyszedł czas
na zabawę i rozrywkę. Zarówno ci młod-
si, jak i starsi mogli skorzystać z urządzeń
rozrywkowych, doskonałego cateringu
oraz wziąć udział w różnego rodzaju kon-
kursach i zawodach, organizowanych
przez członków Klubu Młodzieżowego i
Młodzieżowej Rady Miejskiej. Malowa-
nie twarzy, picie napojów przez smoczek,
turniej strzelania z broni pneumatycznej,
konkurs na najgłośniejszy okrzyk, zawo-
dy w przeciąganiu liny i pchaniu „malu-
cha” na czas to tylko niektóre z atrakcji,
jakie czekały na odwiedzających impre-
zę mieszkańców Gminy Jaworzyna Ślą-
ska. Przeprowadzono także loterię fan-
tową, w której główną nagroda był rower.
Wszystko to przy pięknej pogodziei pełnym
słońcu. Impreza zakończyła się zabawą ta-
neczną, która potrwała do późnych godzin
nocnych.                     www.nszzkarolina.net

Od Redakcji

Różnie można
p r o m o w a ć

„Sol idarność”.
Można tak, jak to
robią w Jaworzy-
nie, można też tak, jak to robią w „Far-
macji”: we wrześniu ,bowiem, zjadą do
Gdańska przedstawiciele związkowców
z firm farmaceutycznych, aby na corocz-
nym - już XXXII - Zlocie, wziać udział w
kilku wycieczkach i trzech uroczystych i
biesiadnych kolacjach w hotelu.

XXXII Zlot Pracowników Firm Farma-
ceutycznych „Starogard Gdański 2012”
ma już tyle lat, co nasz Związek. Tylko
jaki „związek” ma taki zlot z promowa-
niem idei NSZZ „Solidarność”. O to ja,
stary „solidaruch”, pytam od wielu lat.

Michał Orlicz

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej, która odbyła
się 28 czerwca 2012 roku Przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność”

w imieniu związkowców wyraził swoją dezaprobatę wobec działań obec-
nego rządu, związanych z tak zwaną re-
formą emerytalną. Ubrany w koszulkę z
logo NSZZ „Solidarność” i napisem „I tak
wygramy” zapowiedział, że jaworzyńska
Solidarność będzie kontynuować akcje pro-
testacyjne przeciwko podjętej przez rząd i
Sejm decyzji o podniesieniu wieku emery-
talnego bez odpowiednich konsultacji spo-
łecznych.
    W styczniu tego roku zebraliśmy półto-
ra tysiąca podpisów pod wnioskiem o re-
ferendum emerytalne, a w marcu wspól-
nie ze związkowcami z PKP Cargo Wa-
gon protestowaliśmy na ulicach miasta. To
nie koniec naszej działalności lokalnej prze-
ciwko nieludzkiej polityce rządów Platfor-
my Obywatelskiej i PSL. Będziemy dzia-
łać „I tak wygramy!” www.nszzkarolina.net

I tak wygramy!
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W Warszawie odbyło się kolejne trójstronne
spotkanie prezesa zarządu Grupy Chemicz-

nej Ciech, przedstawicieli Ministerstwa Skarbu
Państwa i związków zawodowych Zachemu. Jak
wiemy nieoficjalnie, bez sprzeciwu ministerstwa,
zarząd Ciechu oświadczył, że postawi Zakłady
Chemiczne Zachem w stan upadłości. Tylko je-
den dział Zachemu ma iść pod młotek - TDI,
wytwarzający jako jedyny w kraju materiał do
pianek poliuretanowych. w Nie ma ponad 400
milionów Tymczasem dotarliśmy do dokumen-
tów, z których wynika, że Ciech nie inwestował w
Zachem tyle pieniędzy, ile powinien.

Podczas prywatyzacji spółki podpisano plan in-
westycyjny, z którego wynika, że w bydgoską fir-
mę miano zainwestować ponad 400 mln zł. Za
130 mln miano unowocześnić dział elektrolizy
(do produkcji chloru); 143 mln zł miały zapewnić
większe zdolności produkcyjne TDA (amina,
obecnie sprowadzana z USA), a 132 mln zł miało

kosztować wdrożenie nowej technologii produk-
cji EPI (epichlorohydryna). Nic takiego się nie
stało. Zamykanie nieopłacalne Grupa Chemicz-
na Ciech przygotowała analizę ekonomiczną na
2012 rok dla Zachemu. Brano w niej pod uwagę -
o czym mówi się od dawna - że zostaną wyłączo-
ne z eksploatacji i zlikwidowane instalacje pro-
dukcji chloru, TDA i DNT.

Z analizy wynika, że w przypadku wyłączenia
instalacji chloru nie będzie można, m.in., oczysz-
czać cystern kolejowych, co może spowodować
konieczność zwrócenia środków przyznanych
przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.
Poza tym, ścieki odprowadzane do oczyszczalni
miałyby przekroczone normy ekologiczne. Wnio-
ski analityków Ciechu są jednoznaczne - „Prze-
prowadzana analiza w sposób jednoznaczny wy

Miliony poszły bokiem
Bydgoski Zachem ma zostać postawiony w stan upadłości.
Tymczasem dotarliśmy do dokumentów, z których wynika,
że Ciech nie inwestował w zakłady tyle, ile powinien. Nad

Zachem em zbierają się czarne chmury - nieoficjalnie mówi się o planach zwol-
nienia połowy załogi. Czy dla Zachemu jest jeszcze ratunek?

kazuje, że wyłączenie z eksploatacji instalacji
produkcji chloru, DNT i TDA oraz obniżenie wy-
korzystania zdolności produkcyjnych TDI i EPI
nie polepszają, lecz znacznie pogarszają wynik
Zachemu“. Analitycy rekomendują optymalne
wykorzystanie zdolności produkcyjnych TDI i EPI
oraz nie wyłączania trzech innych instalacji.

Wyrzucają i tną - Nie będziemy tego komento-
wać, bo nic o tym nie wiemy - mówi Andrzej
Werner, przewodniczący NSZZ Solidarność Za-
chemu.
- Już dawno ostrzegaliśmy, że Zachem zmierza
do upadłości - mówi Kosma Złotowski, szef okrę-
gu bydgoskiego PiS. - To w dużej mierze efekt
nieporadnych działań poprzedniego prezesa Za-
chemu. Po co podpisywano długoletni kontrakt z
USA, skoro Zachem sam mógł produkować skład-
niki?

Przypomnijmy, że w sądzie leży pozew zakła-
dowej Solidarności przeciwko zarządowi Zache-

mu o bezprawne wypo-
wiedzenie układu zbioro-
wego. Na bruk, grupowo,
ma iść 75 pracowników,
a reszcie - jak wynika ze
stanowiska Zachemu -
pensje mają być obniżo-
ne o 15 procent.

Postawienie Za-
kładów Chemicznych
Zachem w stan upadło-
ści oznacza powolne wy-
przedawanie i likwido-
wanie zakładowego ma-
jątku oraz zwalnianie za-
łogi.

Firma ma ok. 300
mln zł długu wobec swo-
jego właściciela - Grupy

Chemicznej Ciech. Zatrudnia ponad 700 osób. Dla
75 już przygotowano wypowiedzenia z pracy,
część z nich została wręczona.
Zachem podzielony

Być może dwa wydziały Zachemu zostaną zli-
kwidowane albo - w najlepszym przypadku -
sprzedane z ludźmi. Związkowcy narzekają, że
władze Bydgoszczy nie ratują firmy i upadające-
go przemysłu w mieście. Po poniedziałkowym
spotkaniu zarządu Zakładów Chemicznych Za-
chem z władzami Grupy Chemicznej Ciech, sy-
tuacja załogi Zachemu i przyszłość całej firmy
wciąż są wielką niewiadomą.
- Nie wiemy nic oprócz tego, że spotkanie odbyło
się w Warszawie - mówi Andrzej Werner, prze-
wodniczący zakładowej „Solidarności“. - Mamy
otrzymać konkretne informacje 24-26 lipca.

Po zmianie na fotelu prezesa Grupy Chemicz-
nej Ciech zaczęto otwarcie mówić o cięciach eta-
towych i restrukturyzacji Zachemu oraz dwóch
zakładów Soda - w Inowrocławiu i Janikowie. W
tych ostatnich pracuje 1400 osób. W Zachemie -
770. W bydgoskiej firmie, na razie, przygotowa-
no i częściowo wręczono wypowiedzenia pracy
75 osobom. Druga fala zwolnień ma się zacząć
po wakacjach. Mówi się nieoficjalnie o wydzie-
leniu i - jeśli nie zlikwidowaniu - to sprzedaniu
dwóch wydziałów: elektrolizy i DNT.

Pytany o plany restrukturyzacyjne Krzysztof
Grad, rzecznik prasowy GCh Ciech, mówi: - Nie
możemy komentować planów w trakcie ich two-
rzenia. Prace nad strategią grupy Ciech, w tym
nad planami restrukturyzacji spółek grupy, trwają.
Rozmowy z przedstawicielami załogi są ich ele-
mentem i mają charakter wewnętrzny.
Przypomnijmy, że trzy związki zawodowe z Za-
chemu uznały, że wypowiedzenie w czerwcu
układu zbiorowego pracy przez zarząd firmy było
bezprawne.
- Prawdopodobnie pójdziemy do sądu, bo sytu-
acja jest jednoznaczna i korzystna dla związków
- mówi Leszek Walczak, przewodniczący Za-
rządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność“.
- Po wygranej układ zbiorowy wciąż będzie obo-
wiązywał. Leszek Walczak nie ukrywa, że sytu-
acja w bydgoskim sektorze przemysłowo gospo-
darczym jest beznadziejna. - To nie tylko Zachem.
Problemy mają też Formet, Famor, miejska spół-
ka Pro Natura - mówi. - Zapewnienia prezydenta
miasta o rozwoju gospodarczym były duże, ale
nic nie funkcjonuje jak trzeba. Na mówieniu o
wsparciu, wiedza, jak zaradzić tej sytuacji, się
kończy.

Piotr Kurek, rzecznik prezydenta Rafała Bru-
skiego, odpowiada: - Przypisywanie prezydento-
wi miasta winy za kłopoty dużych zakładów pro-
dukcyjnych jest co najmniej przewrotne.

Rafał Bruski interweniował w sprawie sytuacji
w Zachemie w jedyny - jego zdaniem - możliwy
sposób: pisząc do Wojewódzkiej Komisji Dialo-
gu Społecznego, która działa tak jak komisja trój-
stronna. Niewiele z tego wyniknęło.
- Władze miasta nie mają możliwości ingerowa-
nia w działania prywatnych firm. Trzeba jednak
podkreślić, że w Bydgoszczy obserwujemy pro-
cesy, które mają miejsce w całym kraju. Sektor
przemysłowy ustępuje powoli miejsca usługom.
Samorządy wspierają te procesy makroekono-
miczne przygotowaniem terenów pod inwestycje
i udzielaniem pomocy sektorowi małych i śred-
nich przedsiębiorstw. Samorząd może jedynie
pośrednio wspomagać aktywizację zawodową
zwalnianych pracowników poprzez współdziała-
nie z PUP i innymi instytucjami - wyjaśnia Piotr
Kurek.

Ciech jest właścicielem Zachemu oraz zakła-
dów Soda Janikowo i Inowrocław. W Zachemie
pracuje 770 osób, w Sodzie - 1400. W Zachemie
mają być trzy etapy zwolnień. W pierwszym
zwolniono 75 osób. Drugi przewidziano po waka-
cjach. Nieoficjalnie mówi się o zwolnieniu poło-
wy załogi.                               Express Bydgoski
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Przywrócić wiarę
w „Solidarność”

Po nocy zawsze następuje dzień, któ-
ry dla wielu Polaków, wciąż jest jesz-
cze dniem pracy, dającej możliwość
utrzymania swojej rodziny. Choć jest
już z tym coraz gorzej.

Coraz częściej budzimy się z rana w
nienajlepszych nastrojach i nie zawsze

mamy chęć do świętowania kolejnych
rocznic, których w polskim kalendarzu ni-
gdy nie brakowało, a które nie zawsze były
spełnieniem naszych oczekiwań i nadziei.
Było jednak takie jedno wydarzenie, które
na zawsze zapisało się w sercach milio-
nów Polaków.

32 lata temu w strajkach lipca i sierpnia
1980 r. zrodził się Niezależny Samorząd-
ny Związek Zawodowy ,,Solidarność.”Po
kilkudziesięciu latach komunistycznego
zniewolenia, kłamstw i pogardy miliony
Polaków natchnionych słowami polskiego
Papieża postanowiło się podnieść z kolan
i wyprostować zgarbione plecy. Cały kraj
ogarnęło zbiorowe uniesienie. To co wy-
dawało się niemożliwym stało się rzeczy-
wistością. Solidarność wyrosła jako potęż-
ny ruch społeczny z poczucia tęsknoty za
wolnością, sprawiedliwością i prawdą.
Ruch budowany na fundamencie tysiąc-
letniej przynależności do dziedzictwa i kul-
tury chrześcijańskiej był również wielką
odpowiedzialnością za wszystko co działo
się w naszej Ojczyźnie. Ludzie zaczęli ro-
zumieć sens dawno zapomnianych słów
jak: Ojczyzna, patriotyzm, niezawisłość,
prawda czy sprawiedliwość. Na znękany
i uciemiężony Naród wstąpił Duch Ożyw-
czy wymodlony przez polskiego Papieża i
odnowił oblicze polskiej ziemi.

32 lata temu na polskim Wybrzeżu ro-
dziła się nowa wizja Polski. Jedni wzięli
na siebie brzemiona drugich. Ludzie za-
częli mówić wspólnym głosem. Polski ro-
botnik upomniał się o godność i człowie-
czeństwo, o prawdę i sprawiedliwość.
Nadeszła wreszcie upragniona wolność.
Wolność niosąca nadzieję, ale stawiają-
ca nowe wyzwania i wymagania. Bo oka-
zało się szybko, że wolność pokonując jed-
ne, niesie ze sobą szereg innych zagro-
żeń i niebezpieczeństw. Wolność nade-
szła, ale trzeba było wybrać drogę, którą
pójdziemy.

Odrodzenie moralne narodu było naj-
większą siłą Sierpnia. Niestety, wiele zdo-
byczy i wartości tego okresu zostało zdra-
dzonych przez postawy konsumpcyjne,
żądzę władzy, która miała swoje źródło w
pysze ludzkiej, zachłanności i ludzkiej sła-
bości. Ta swoista ,,Arka Noego”do jakiej
można by przyrównać „Solidarność”, ma-
jąca wwieźć Polaków do lepszych czasów,
miała różnych ludzi na swoim pokładzie.
Miała, bo musiała mieć. Bo przecież ,,So-
lidarność” była masowym ruchem społecz-
nym tworzonym w zakładach pracy, ale i

również poza nimi. Tworzyli ją praktycz-
nie w zdecydowanej większości ludzie pra-
cy, ale przenikali do niej także ci, którzy -
co okazało się po latach - mieli inne cele
niż wprowadzenie narodu ku wolności i
sprawiedliwości. Niektórzy z nich wzorem
Sienkiewiczowskich Radziwiłów zaczęli
traktować Rzeczpospolitą jak kawał suk-
na, które należy drzeć w taki sposób, aby
jak najwięcej we własnych rękach zatrzy-
mać. Pseudo polityczne spory, partyjniac-
two i koterie zaczęły dusić prawdziwe po-
stawy i ideały. Takie wartości jak patrio-
tyzm, umiłowanie Ojczyzny, pielęgnowa-
nie tradycji rodzinnych, które były siłą II
Rzeczpospolitej, były i są wyśmiewane i
ogłupiane przez nieprzychylne media, znaj-
dujące się w zdecydowanej większości w
obcych rękach.

Społeczeństwo czuje się coraz bardziej
zmęczone, bo dzisiaj prawda o naszej rze-
czywistości jest bardzo bolesna. Mnożą-
ce się afery, lekceważenie społeczeństwa,
brak dialogu społecznego i brak poczucia
bezpieczeństwa to prawie normy codzien-
nego życia.

Okazuje się często, że ludzie tak zwanej
„władzy” na różnych szczeblach to naj-
częściej szemrane biesiadujące towarzy-
stwo, powiązane nieformalnymi układami
i interesami. Polscy robotnicy, ludzie Sierp-
nia, bez których nie byłoby żadnych prze-
mian są dziś spychani na margines życia
społecznego do roli dawnych roboli, lek-
ceważonych i pogardzanych.

Dzisiejsi pracodawcy lekceważą relacje
z pracownikami, oszczędzają na ich wy-
nagrodzeniach i bezpieczeństwie. Nie in-
westują w podnoszenie kwalifikacji i bez-
pieczeństwo emerytalne swoich pracow-
ników. Normą stało się zatrudnianie pra-
cowników na tak zwane „umowy śmie-
ciowe”, które nie dają im pewności zatrud-
nienia i zabezpieczenia emerytalnego. Lu-
dzie, zwłaszcza młodzi, powinni nareszcie
zrozumieć, że „umowy śmieciowe” są
krzywdzące dla nich, ich rodzin i całego
społeczeństwa. Powinni uczyć się najnow-
szej historii Polski, patriotyzmu i odpowie-
dzialności za własną rodzinę i kraj, aby nie
dać się więcej ogłupiać służalczym me-
diom, które zawłaszczyły nawet historię
,,Solidarności”.

Zapewne wielu urzędników rządowych
będzie składać pod pomnikami kwiaty z
okazji 32 rocznicy powstania Naszego
Związku wcale nie zważając na to, że jak-
że często działają przeciwko Związkowi
„Solidarność” i solidarności pojmowanej

XXXII
tak zwyczajnie po ludzku. Wszechobecny
relatywizm widoczny zwłaszcza w me-
diach zawłaszczył całkowicie historię, tą
najnowszą w szczególności. I tak próbuje
dzielić ,,Solidarność”: na pierwszą z lat 80.,
drugą po stanie wojennym, i jeszcze tą trze-
cią - teraźniejszą. Wielu notabli rządowych
gdy to wypada chwali się przynależnością
do „Solidarności”. Nawet premier Donald
Tusk, który dość często powołuje się na
rodowód Solidarności do niej nie należał,
bo nie mógł, gdyż w tym czasie był stu-
dentem i jako student nie mógł należeć do
organizacji pracowniczej, czy jak powie-
działa działaczka ,,Solidarności” ze Stocz-
ni Gdańskiej Bogdan Borusewicz, tak
wielbiony niby-działacz nie był związkow-
cem, bo nie pracował w Stoczni Gdańskiej,
był tylko ekspertem powołanym przez
Lecha Wałęsę.

Warto o tym pamiętać, zwłaszcza w tą
rocznicę i warto patrzeć im na ręce jak
ideały ,,Solidarności” wcielają w życie.
Wszak mają pełnię władzy.

Praca

Praca to trud błogosławiony
Pot na ściernisku i w stodole
Igła w drobniutkich dłoniach żony
I chleb pachnący na twym stole
To młot co wkuwa się w żelazo
Myśli co kreślą przyszłość świata
Dzieło wyrosłe z naszych marzeń
W halach fabrycznych i warsztatach
To ręce matki nad kołyską
I łza co spadnie gdzieś z ukrycia
Bo praca to jest przecież wszystko
Co dajesz dla lepszego życia.

Alojzy Gwizdała

***
Ja ze swojej strony powiem: dzisiaj, w

32. rocznicę powstania NSZZ ,,Solidar-
ność”, pochylmy czoła nad wszystkimi
wspaniałymi ludźmi, którzy ją tworzyli i
którzy już odeszli. Otwórzmy nasze oczy
i serca byśmy umieli rozpoznać lizusów i
karierowiczów podszywających się pod
prawdziwą „Solidarność”. Bo nie ma
trzech „Solidarności” - „Solidarność” jest
jedna, ta, która zrodziła się z ducha bra-
terstwa i miłości, a nie z chciwości i za-
chłanności. O taką „Solidarność” walczy-
liśmy i nadal będziemy walczyć, bo dzi-
siaj „Solidarność” musi być bardziej twar-
da, ale i cierpliwa, że damy radę zmienić
Polskę.                     Alojzy Gwizdała
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Wtedy, jako dziecko, nie sięgałem głę-
biej w sens tych słów, które wkrót-

ce zastąpić miały inne bardziej nowocze-
sne jak się wydawało: „Robota nie zając
nie ucieknie”, czy „Czy się stoi czy się leży
dwa tysiące się należy”.
Były to czasy kontynuacji
narzuconych Polsce siłą rzą-
dów komunistycznych, któ-
rych Polacy nigdy nie zaak-
ceptowali. Etos pracy za-
czynał zatracać swoje pier-
wotne znaczenie nadane
wprost od Boga „Czyńcie
sobie ziemie poddaną”. Pra-
cę zaczęto traktować jako
zło konieczne, bo w skryto-
ści ducha ludzie zdawali so-
bie sprawę, że z ich trudu ko-
rzystają inni, bardziej ideolo-
gicznie uświadomieni, cwa-
niacy partyjni i różnego typu
ideowcy rozmieszczeni w
wielorakich dziedzinach
życia społecznego i gospo-
darczego, a w szczególności
cały aparat partyjny. I tak to
zaczęła zanikać rzetelność w naszej co-
dziennej pracy (to nie moje to państwo-
we, czyli niczyje).

W ateistycznym, marksistowsko-leni-
nowskim ustroju przestała obowiązywać
stara chrześcijańska zasada rzetelność za
rzetelność, uczciwość za uczciwość,
wartość za wartość. Ludzie za ciężko za-
pracowane pieniądze otrzymywali towa-
ry miernej jakości stojąc niejednokrotnie
w całonocnych kolejkach. W miarę upły-
wu lat zaczęła się coraz bardziej uwydat-
niać nieudolność doktryny marksistowskiej
na rozwiązanie problemów robotniczych.
Bo okazało się, że marksizm właściwie od-
budowuje kapitalizm, uzależniając człowie-
ka od systemu produkcji, a więc ponow-
nie go zniewolniczając. Mówiąc prościej
- powtórzę za prymasem kardynałem Ste-
fanem Wyszyńskim, który mówił o kwe-
stii robotniczej - ustrój mamy demokra-
tyczny, ale organizację pracy – nadal
kapitalistyczną.

W okresie naukowego materializmu i
walki z Kościołem przestało obowiązywać
Boże przykazanie: ,,Pamiętaj abyś dzień

Praca wartością
najwyższą

Uczono mnie jeszcze w szkole podstawowej starego polskiego przysłowia „Bez
pracy nie ma kołaczy i wielu innych: „Komu się nie leni temu się zieleni”czy,
jak mówił mój tato „Praca człowieka wzbogaca”.To były lata mojego dzieciń-
stwa znaczonego nauką jeszcze przedwojennych nauczycieli, którzy znali war-
tość pracy i umieli ją przekazać młodemu pokoleniu.

święty święcił”. Sam pamiętam jako mło-
dy chłopak w niedzielę pracowałem 12
godzin od 7 -19. W domu byłem niewiele
przed 20. A niedzielne czyny społeczne?
Dzisiaj młodzi już o nich nie pamiętają, jak

to całe rzesze umęczonych ludzi musiało
stawić się do pracy w ramach tej socjali-
stycznej inicjatywy.

Z pracy uczyniono narzędzie propagan-
dy partyjnej. Wszystko, byle tylko młodych
odciągnąć od Boga i Kocioła. W tamtych
siermiężnych czasach pewien polityk
ośmielił się powiedzieć w Sejmie, że zbli-
ża się kryzys gospodarczy. Od dawna wie-
działa o tym kobieta stojąca w kolejce przed
sklepem i mówiła, ale nie wiedzieli o tym
politycy. Oni milczeli. Dlaczego? Bo wie-
lu z nich było zaślepionych kłamstwami
systemu, które mu służyli. Im żyło się do-
brze, dla nich ważniejsze były lepsze sta-
nowiska i większe pieniądze. Ile wtedy w
Polsce było ateistów i bezbożników z oba-
wy, z lęku, że mogą stracić lepsze stano-
wisko?

Ład społeczny, który jest podstawą funk-
cjonowania państwa zaczynał się chwiać.
Bo życie w rodzinie, w narodzie i państwie
powinno być tak zorganizowane, że wy-
znaczone są pewne zadania. W rodzinie
są to zadania matki, których ojciec nie
wypełni, są zadania ojca, których matka

nie wypełni. Są takie zadania, które muszą
wypełniać oboje. Ale już w rodzinie kształ-
tują się zadania starszego rodzeństwa
wobec młodszego. Tak samo powinno być
w życiu narodu. Dlatego mądry rząd po-
winien postawić na rodzinę jako podsta-
wowy pierwiastek życia narodu i państwa.
A nie na prywatę, chciwość i zachłanność.

Społeczeństwo polskie ogłupione poprzez
rządowe media, zniechęcone specjalnie
pokazywanymi kłótniami partii politycz-
nych , zagonione troskami dnia codzien-
nego zniechęca się, wykazuje brak inicja-
tywy i troski o dobro wspólne. A takim naj-
większym dobrem wspólnym jest praca,
dobrze wykonywana i godziwie płatna. W
normalnym demokratycznym państwie, na

które tak lubią się po-
woływać nasi politycy,
płaca powinna wystar-
czyć na utrzymanie
rodziny i zabezpiecze-
nie jej podstawowych
potrzeb łącznie z kul-
turą wypoczynkiem i
opieką zdrowotną. Jak
jest u nas każdy widzi.
Szalejące bezrobocie
najwyższe spośród 25
państw Unii Europej-
skiej prowadzi do wie-
lu patologii życia ro-
dzinnego i społeczne-
go. To armia prawie 2
milionów bezrobot-
nych. Drugie tyle za
chlebem uciekło za
granicę. Kto ma wy-
pracowywać ten ma-

jątek narodowy? Brak pracy, tego podsta-
wowego dobra, jest powodem wielu de-
presji, a nawet samobójstw. Z tego powo-
du lawinowo wzrasta liczba rozwodów.

A tymczasem, jak podała telewizja, poseł
ziemi tarnowskiej z Platformy Obywatel-
skiej Aleksander Grad - były minister skar-
bu - został prezesem spółki zajmującej się
energią atomową i zarabia 110 tysięcy zł.
miesięcznie. Rzeczniczką w tej spółce jest
jego synowa jak napisał jeden z internau-
tów. I tak, gdyby te wszystkie zarobki pre-
zesów, prezesików, członków rad nadzor-
czych zebrać do kupy, to byłaby taka kasa,
że starczyłoby na skrócenie wieku eme-
rytalnego do 55 lat. A „dobrodziejski” rząd
PO wydłużył ją do 67 lat. Czy zdrowo my-
ślący człowiek wyobraża sobie 67 letnie-
go dziadka wspinającego się na suwnicę?
Czy 67 letnią laborantkę na estakadę? W
biały dzień przy otwartej kurtynie robią
ludzi w balo-
na. Ogromna liczba pracowników pod rzą-
dami PO zatrudniana jest na tzw. umowy
śmieciowe, gdzie nie odprowadzana jest
składka do ZUS i pracownik może
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elementarne prawo. Współcześnie toczy
się wielki spór o prawa człowieka o pra-
wa tzw. mniejszości (gejów, lesbijek, babo-
chłopów). A ja zapytam: gdzie są prawa
tej prawie 2 milionowej rzeszy bezrobot-
nych? Ich rząd nie dostrzega! Ważniejsze
są ustawy o małżeństwach homoseksual-
nych i in vitro. To nam zbuduje gospodar-
kę? Nie dajmy się dalej ogłupiać służal-
czym mediom rządowym.

Słabość współczesnego świata polega na
tym, że za mało jest ludzi odważnych. Na-
leży przypomnieć słowa polskiego Papie-
ża ,,Nie lękajcie się, Prawda was wyzwo-
li”. Dzisiaj mamy do czynienia z niebez-
piecznym zjawiskiem rozdwojenia rodzi-
ny. Tysiące Polaków w poszukiwaniu chle-
ba wyjechało za granicę. Często dzieci
pozostają pod opieką dziadków, starszego
rodzeństwa, czy też pozostają samopas.

Rozbijana jest przez to więź rodzinna tak
bardzo potrzebna do prawidłowego funk-
cjonowania rodziny.

Kończąc swój wywód o pracy chciałem
zaznaczyć, że praca to również ofiara i
owoc pracy - naszego trudu - powinien
być spożytkowany pochrześcijańsku. Tu
znów powołam się na prymasa tysiącle-
cia, który mówił: „Owoc pracy musi być
użyty po chrześcijańsku. Musi służyć dla
zaspokajania potrzeb własnej rodziny,  dla
przygotowania młodego pokolenia do życia
i wypełniania przyszłych zadań, a również
jako pomoc dla tych, którzy pracować nie
mogą, nie są zdolni sami sobie poradzić”.

Nie trzeba wędrować do dalekich kra-
jów, by zetknąć się z niedolą, która wy-
maga litości i współczucia naszego, ale
także pilnej pomocy państwowej. Wystar-
czy zajrzeć do niejednego domu czy miesz-
kania, by widzieć udrękę rodzin stłoczo-

być w każdej chwili zwolniony. To
ma być ,,zielona wyspa”?

Ostatnia afera związana z nagraniami w
gabinecie Serafina pokazuje jak w naszym
kraju funkcjonuje patologiczny mechanizm
wyciągania korzyści ze spółek należących
do państwa. Taśmy Serafina nie pokazały
w zasadzie nic nowego ani o PSL ani o
koalicji z PO. Wszystko to przecież kole-
siostwo i nepotyzm. Należy się poważnie
zastanowić czy Polską rządzi koalicja PO-
PSL, czy raczej kartel polityczny. O tym,
że mamy do czynienia z kartelem świad-
czy uporczywe bagatelizowanie przez jego
polityków krytycznych raportów NIK, któ-
ra kolesiostwo i zatrudnianie w spółkach
członkach swoich rodzin niejednokrotnie
wytykała, a także wspólne zamiecenie pod
dywan afery hazardowej, a teraz pewnie i
afery taśmowej. Należy pamiętać, że kar-

tele mają inne cele niż reformowanie pań-
stwa, ale za to bardzo ochoczo sięgają do
naszych kieszeni. Politycy PO i PSL bez
skrupułów - ręka w rękę - podnoszą nam
podatki przeznaczone między innymi na fi-
nansowanie posadek dla swoich ludzi. A
na koniec krzyczą i płaczą, że należy
uszczelnić system, który zresztą sami
stworzyli.

Tymczasem normalny człowiek powie
tak: „Jeżeli nie będzie na stanowiskach rzą-
dowych, w sejmie, samorządach prawych,
uczciwych ludzi, szanujących prawa De-
kalogu i wyznających jego wartości, to nic
nam nie pomoże. Trzeba nam uszczelnić
własne sumienia, żeby nie uleciały z nich
resztki uczciwości, miłości bliźniego i zwy-
kłej ludzkiej solidarności.

Człowiek bez pracy, pozbawiony środ-
ków do życia, jest w jakimś stopniu po-
zbawiony swojej godności, do której ma

nych w czterech
ścinach z proble-
mami, których nie
potrafią rozwiązać z
powodu braku pra-
cy. Brak w nich
warunków na wypoczynek i urządzenie
domowego gospodarstwa, nie mówiąc już
o dzieciach, które nie maja gdzie odrabiać
lekcji szkolnych, często niedożywionych,
bo po zapłaceniu czynszu nie starcza już
na jedzenie. Ale do tego wszystkiego po-
trzebna jest zdrowa polityka państwa, któ-
re widzi potrzeby społeczne i stara się im
zaradzić, a nie propaganda sukcesu, któ-
rego jakoś nie widać.

Polska, zamiast zieloną wyspą, staje się
powoli raczej wyjałowioną Saharą. Nie
widać masowo wracających Polaków z
zagranicy zasilających więdnącą gospo-
darkę, a zebranie przez MSZ pieniędzy
napomoc Polakom za granicą walczącym
o zachowanie narodowej tożsamości do-
pełnia czary goryczy. Pisał narodowy
wieszcz Juliusz Słowacki:

Szli krzycząc: Polska! Polska!-
wtem jednego razu
Chcąc krzyczeć zapomnieli
na ustach wyrazu
Pewni jednak, że Pan Bóg
do synów się przyzna,
Szli dalej krzycząc:
Boże! Ojczyzna! Ojczyzna!
Wtem Bóg z Mojżeszowego
pokazał się krzaka
Spojrzał na te krzyczące
i zapytał: Jaka?

To pytanie należy sobie dzisiaj postawić
na nowo. Znowu musimy wszyscy razem
przywrócić wiarę w ,,Solidarność”, obu-
dzić nasze sumienia i przywrócić wartość
znów zapomnianym słowom, takim jak:
godność, przyjaźń, człowieczeństwo, pa-
triotyzm, pomocniczość i to najważniejsze
- solidarność. Bo dzisiaj solidarność znów
jest nam bardzo potrzebna, bardziej twar-
da, ale i bardziej cierpliwa.

Tak jak modlitwa, że damy radę znowu
zmienić Polskę. Na lepszą, sprawie-
dliwszą, że za chlebem nie trzeba będzie
opuszczać żony, dzieci, czy rodziny. Bo
pracy jest dość w Polsce. Trzeba tylko
mądrych rządów umiejących służyć dobru
wspólnemu jakim jest nasza Ojczyzna i
naród ją stanowiący. Ale i potrzeba głęb-
szego zastanowienia się Polaków, że życie
narodu i państwa tworzy każdy z nas.

Róbmy swoje na każdym odcinku życia
rodzinnego i społecznego. Nie bójmy się
mówić prawdy o patologiach, które widzi-
my. I nie mówmy ,że nic od nas nie zale-
ży. Bo właśnie jaka będzie Polska zależy
od każdego z nas.           Alojzy Gwizdała
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-KRZYZÓWKA

Hasłem krzyżówki
jest myśl Platona

Poziomo: 1. kozibród porolistny,
czyli czarne korzonki lub szpara-

gi zimowe; 6. człowiek za Uralem; 9. kraj związkowy
w zach. Austrii; 10. naczynie do mierzenia objętości cie-
czy; 11. drzewo sadzone wzdłuż szosy; 13. roślina ma-
luch; 14. sułtan Egiptu i Syrii, przeciwnik krzyżowców;
17. tiosole, związki nieorganiczne, odpowiedniki soli kwa-
sów tlenowych; 21. ciąg pomieszczeń połączonych otwo-
rami drzwiowymi leżącymi na jednej osi; 22. nasza fa-
bryka porcelany stołowej; 23. jeden z największych mi-
strzów buddyjskich wszystkich czasów, zwany niekie-
dy „drugim Buddą”; 26. prawa i przywileje przysługują-
ce wyłącznie monarsze np. prawo bicia monet; 29. kraj
opisywany przez Arkadego Fiedlera; 32. list bez podpi-
su ; 33. czynność z patelnią; 34. kłamstwo; 35. stan
USA kupiony od cara w 1867r; 36. herb szlachecki zie-
mi krakowskiej, lubelskiej, sandomierskiej, sieradzkiej,
poznańskiej.
Pionowo: 1. wino lub wyspa grecka, z której pochodził
Pitagoras; 2. Ivan, Czech, tenisista, przyjął obywatel-
stwo USA; 3. arcyksiążę z Austrowęgier; 4. lepszy od
obrony; 5. na biodrach lub na czole; 6. jezioro w Nor-
wegii; 7. zaliczka na poczet należności; 8. Indianie z
westernu; 12. plastikowe wypiera drewniane; 15. bez-
robotnych jest bezbronna; 16. córka Matki wdowy z
tragedii J. Słowackiego „Balladyna”; 17. stopień wysy-
cenia hemoglobiny tlenem; 18. specjalny cukiernik od
małych czekoladek; 19. wystrzał; 20. wyspa w archi-
pelagu Hawajów (USA); 23. zebranie; 24. objaw cho-
roby drzew, gumowaty wyciek z czereśni lub wiśni; 25.
alpinisty nie szczypią; 27. rodzaj broni drzewcowej o
wąskim grocie i długim drzewcu; 28. coraz częstsze
zajęcie polityków ; 30. przedłużenie bocznych naw w
kościele; 31. potwór sumeryjski.
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Komendant Straży Pożarnej przychodzi
do dyżurki, zapala papierosa i robi sobie
kawę. Następnie zwraca się do strażaków:
– Chłopy, caaaałkiem powoli się zbiera-
my. Urząd Skarbowy się pali…

- Jeśli jesteś taka sławna, to czemu za-
wsze na koncercie sala jest w połowie
pusta?
- Jaka pusta? Sprzedaje się dwa razy wię-
cej biletów niż miejsc!
- No, ale twoje płyty się nie sprzedają.
- Jak nie? Mam dwie złote płyty i trzy pla-
tynowe... co z ciebie za fan, że tego nie
wiesz?
- Ja nie fan, ja ze skarbówki.

Urzędniczka Urzędku Skarbowego do
młodego przedsiębiorcy: – Jak pan śmiał
w rubryce “Pozostający na moim utrzy-
maniu” wpisać “III RP”?!

Ubóstwo jest zaraźliwe. Najłatwiej je zła-
pać w Urzędzie Skarbowym.

Babcia wypełnia papierki w urzędzie skar-
bowym. Wypełnia, wypełnia… Wreszcie
wypełniła i oddaje urzędnikowi, a urzęd-
nik: – Ale jeszcze musi się pani podpisać.
– A jak się mam podpisać? – No, normal-
nie. Tak, jak się pani podpisuje w liście.
Wiec babcia napisała: “Całuję Was moc-
no! Babcia Alina”

Wraca zmęczony grabarz do domu, led-
wie żywy, pada z nóg. Żona pyta: – Co ci
Stefciu, ile miałeś pogrzebów dzisiaj?! A
on: – Jeden, ale chowaliśmy naczelnika
urzędu skarbowego. – No i co z tego?! –
No niby nic, ale jak go tylko zakopaliśmy,
to zerwały się takie brawa, że musieliśmy
7 razy bisować…

Przedsiebiorca miał mieć kontrolę skar-
bową, a jak każdy - trochę kręcił przy ze-
znaniach. Nie wiedział jak się ubrać na tę
okazję, poszedł więc po radę do znajomego
doradcy podatkowego. Ten bez namysłu
kazał mu się ubrać jak ostatni kloszard, żeby
inspektor wiedział, że faktycznie ma do czy-
nienia z nędzarzem. Poszedł jeszcze do zna-
jomego adwokata. Ten kazał mu się ubrać
jak najlepiej, żeby inspektor traktował go
poważnie. Poszedł po radę do rabina. - Jak
tak mówisz, przypomina mi się historia pew-
nej kobiety, która nie wiedziała jak się ubrać
na noc poślubną. Matka kazała jej włożyć
długą, grubą koszulę nocną, a koleżanka
super seksowny komplecik... - A co to ma
wspólnego ze mną?! - pyta. - Nieważne
jak się ubierzesz... i tak cię wy......ją!

Od lipca pracujemy dla siebie!

 —-ooOoo—

 —-ooOoo—

 —-ooOoo—

 —-ooOoo—

 —-ooOoo—

 —-ooOoo—

PRAWA
KOŁODKI
1. Obywatel żyje po
to, aby płacić podat-
ki.
2. Prawo nie działa
wstecz - z wyjąt-
kiem prawa podat-
kowego.
3. Prawo podatko-
we to zbiór pomy-
łek.
4. Państwo najle-
piej wie, na co wy-
dać pieniądze oby-
watela.
5. Stawki podatko-
we powinny być
mniejsze, ale muszą być większe.
6. Kto korzysta z dobrodziejstw ustawy
podatkowej - grzeszy. (Nie dotyczy Urzę-
du Skarbowego i pracowników Minister-
stwa Finansów).
7. Nie trzeba rewaloryzować wysokości
progów podatkowych - przecież nie ma
inflacji.
8. Przekazuj darowizny tylko najbardziej
potrzebującym: pracownikom Urzędów
Skarbowych.
9. Pakiet „Polska 2000” jest dobry, przez
co niemożliwy do realizacji.
10. W roku 2001 znieść całkowicie poda-
tek dochodowy, wprowadzając w to miej-
sce VAT w wysokości 200 procent.

Przychodzi facet do biura pośrednictwa
pracy:
- Macie coś dla mnie? Jestem księgo-
wym...
- Jest posada głównego księgowego w fir-
mie deweloperskiej, wymagane wyższe
wykształcenie, perfekt angielski, min. 5 lat
doświadczenia.
- Hm... A coś prostszego, mniej odpowie-
dzialnego?
- Jest państwowy instytut, stanowisko re-
ferenta księgowego, 2 lata doświadczenia.
- No niestety, a coś jeszcze prostszego,
jeszcze mniej odpowiedzialnego?
- O, tu mam coś dla zupełnych idiotów:
Ministerstwo Finansów, Departament Po-
datków Pośrednich, Sekcja VAT. —-ooOoo—

 —-ooOoo—

 —-ooOoo—
- Halo. Czy to Stacja Krwiodawstwa?
- Nie. Izba Skarbowa.
- A to przepraszam, pomyłka.
- Nie szkodzi. Dużo się pani nie pomyliła.

Biznesmen zakochał się w wampirzycy.
Pobrali się. Żyli długo i szczęśliwie. Doro-
bili się gromadki dzieci. Wszystkie pracują
w skarbówce.

 —-ooOoo—
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Zdrowaś Maryjo łaską spełniona
Weź znowu Polskę w swoje ramiona
Otocz opieką lud twój skonany
I zaślepionym otwórz ócz bramy

Powstrzymaj rękę karzącą Syna
Bo jakaż jest to narodu wina
Ze nie mógł znaleźć wśród zdrad i cierni
Tych co Ojczyźnie zawsze są wierni

Bo dziś żyjemy znowu w tych czasach
Że zamiast prawdy ważniejsza kasa
Wyśmiana wiara, ksiądz i poeta
Ważniejsze przecież - „róbta co chceta”

Brak bohaterów, których wyklęto
W komunistyczne lipcowe święto
Lecz wy spłacicie swe straszne długi
I za ten lipiec dwudziesty drugi

Już Wasilewska nam nie przestrasza
Tych biednych dzieci - nawet z poddasza
Powróci Herbert wraz z Mackiewiczem
I prawda wyjdzie znów na ulicę

Mickiewicz mówił: noc będzie ciemna
Wstaną znad Wisły, wstaną znad Niemna
Dziadowie wasi i pradziadowie
Aby wiedzieli o tym wnukowie

Że przyjdzie wkrótce i dzień zapłaty
I wyjdzie krzywda z bloku i chaty
I się zapyta prosto i szczerze
Gdzie ta Irlandia Panie Premierze?

A ja mam jednak nadzieję taką
Że dasz i rozum, Matko Polakom
Bo przecież nie są do końca durnie
Daj im ten rozum zwłaszcza przy urnie.

Prośba

Alojzy Gwizdała
Lipiec 2012 r.

Jeżeli pracodawca chce zmienić pracow-
nikowi warunki płacy na niekorzyść,

musi zrobić to formalnie, poprzez dokona-
nie wypowiedzenia zmieniającego.
Wszystko musi się odbywać za wiedzą
pracownika. Niedopuszczalna jest sytu-
acja, gdy pracownik dopiero przy wypła-
cie dowiaduje się, że zarobił mniej niż za-
zwyczaj. Jeśli w firmie działają związki za-
wodowe, pracodawca musi też zasięgnąć
ich opinii, zanim wręczy pracownikom wy-
powiedzenia zmieniające.

Tylko pisemne, we właściwej formie
Wypowiedzenie zmieniające wręcza się

zarówno pracownikom zatrudnionym na
czas nieokreślony, jak i tym, którzy pra-
cują na okres próbny lub na czas określo-
ny. Wypowiedzenie zmieniające powinno
być w formie pisemnej. Musi zawierać:
— wypowiedzenie starych warunków
wynagrodzenia i propozycję nowej płacy
— pouczenie o terminie złożenia oświad-
czenia o odmowie
— pouczenie o możliwości odwołania od
wypowiedzenia zmieniającego do sądu
pracy w terminie do 7 dni od otrzymania
pisma.

Gdy firma ma większe kłopoty
Wypowiedzenie zmieniające musi być

odpowiednio umotywowane przez praco-
dawcę. Obniżyć wynagrodzenie bez zmia-
ny dotychczasowych warunków pracy
można z przyczyn ekonomicznych, leżą-
cych po stronie pracodawcy. Wynikają
one z racjonalizacji zatrudnienia zmierza-
jącej do obniżenia kosztów działalności
pracodawcy. Zaproponowanie mniejsze-
go wynagrodzenia pracownikom nie jest
sprawą przyjemną dla przełożonego, ale z
pewnością część podwładnych zgodzi się
na obniżenie pensji. Choć z punktu widze-
nia pojedynczego pracownika jest to sytu-
acja niekorzystna, dla firmy może być to
jedyne wyjście, aby utrzymać poziom za-
trudnienia i uniknąć redukcji etatów.

Jeśli spada jakość naszej pracy
Pracodawca może też obniżyć nam wy-

nagrodzenie w ramach realizowania za-
sady równego traktowania w zatrudnie-
niu. Jeżeli nasz poziom wynagrodzenia jest

Każdy pracownik chciałby więcej zarabiać i marzy o dniu, w którym dostanie
podwyżkę. Niestety, są też sytuacje, gdy pracodawca może nam obniżyć wyna-
grodzenie, zgodnie z prawem, na jakiś czas lub na stałe.

wyższy niż innych pracowników zatrud-
nionych na tych samych zasadach, tym
samym stanowisku, wykonujących taką
samą pracę, pracodawca ma prawo wrę-
czyć nam wypowiedzenie zmieniające.
Może też obniżyć nam wynagrodzenie w
przypadku, gdy wydajność i jakość naszej
pracy znacząco spadła i jest dużo niższa
niż innych pracowników na tych samych
stanowiskach. Tu działa prosta i stara za-
sada; jaka praca, taka płaca.

Obniżenie warunków płacy to też sku-
teczny sposób zmotywowania niezdyscy-
plinowanego pracownika, który nie prze-
strzega zasad panujących w danej firmie
czy zakładzie.

Zmiana wynagrodzenia w drodze wy-
powiedzenia zmieniającego nie może do-
prowadzić do sytuacji, że nowa płaca bę-
dzie niższa od minimalnego wynagrodze-
nia (1500 zł brutto).

Gdy popełniamy błędy z naszej winy
Wypowiedzenie zmieniające zmienia

nam warunki płacy na stałe. Tymczasem
pracodawca ma też potrącić nam cześć
wynagrodzenia za dany miesiąc. Z jakich
powodów? Jednym z nich jest np. wadli-
we wykonanie produktu lub usługi, spo-
wodowane nasza winą, a nie awarią urzą-
dzenia czy zdarzeniami losowymi.

Mniejsze wynagrodzenie dostaniemy też
wtedy, gdy jakość wykonywanych przez
nas produktów czy świadczonych usług z
naszej winy będzie w dużo gorszym stan-
dardzie niż zazwyczaj.

Pracodawca w takich przypadkach nie
tylko ma prawo „uciąć“ nam pensję czy
premię, ale też żądać naprawienia wyrzą-
dzonej szkody, które powinno się odbywać
po godzinach pracy. Oczywiście, za takie
nadgodziny pracownikowi pensja nie przy-
sługuje.                                Gazeta Olsztyńska
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