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...i mia³y byæ
europejskie

standardy
pracy...

Przepadn¹ miliardy
Czo³owe banki inwestycyjne œwiata przygotowu-
j¹ atak spekulacyjny na Polskê. Tajemnicê poli-
szynela stanowi udzia³ w ataku renegatów z
Polski, wœród których s¹ osoby zajmuj¹ce naj-
wy¿sze stanowiska pañstwowe. ...na str. 13 i 14

Mamy pos³ów!
Janusz Œniadek i Stanis³aw Szwed – soli-
darnoœciowi kandydaci na pos³ów – ze zna-
komitymi wynikami wyborczymi dostali siê
do Sejmu.                                       ...na str. 3

Pu³awy walcz¹ o p³ace
Symboliczna taczka pod siedzib¹ zarz¹du
oraz postulaty: 15-procentowa podwy¿ka i
koniec z nêkaniem pracowników

 ...na str. 10 i 11

Polfa Warszawa
dla Staraka

- Zgadzamy siê na przeniesienie w ci¹gu piê-
ciu - siedmiu lat fabryki na obrze¿a Warsza-
wy, ale nie chcielibyœmy, by sta³a siê czêœci¹
Polpharmy - mówi Miros³aw Miara.

...na str. 8 i 9

Profesjonalizm i p³aca
G³ówna bol¹czka Zwi¹zku to niechêæ neolibe-
ralnego rz¹du Tuska do rzetelnego dialogu ze
zwi¹zkami , a tak¿e pseudopracodawy, którzy
chc¹ wykorzystaæ pracowników i niechêtnie
wspó³pracuj¹ z organizacjami zak³adowymi

...na str. 2

Rada SPCH
Po jednej stronie Tatr spotkanie ze S³owaka-
mi, a po drugiej z Piotrem Dud¹ i cz³onakmi
prezydium Komisji Krajowej.      ...na str. 4 i 5

Aobiecywali z ka¿dego k¹ta, ¿e do-
chody z gazu ³upkowego bêd¹ s³u¿y-

³y ludziom teraz i na wieki wieków, amen.
Jak na razie to Europejcy nie bardzo chcie-
liby Polakom na tak¹ fanaberiê pozwoliæ.
Dalej - pseudoekolodzy strasz¹, ¿e z kra-
nów, zamiast wody, pop³ynie gaz. Nie wie-
dz¹ jednak, czy z kuchenek gazowych wy-
tryœnie woda, ale to chyba ma³o istotny
szczegó³. Inni wieszcz¹, ¿e szczelinowa-
nie sprowadzi na Polskê plagê trzêsieñ zie-
mi, jakich nawet Japonia nie doœwiadcza.
A nad tym wszystkim ³apê trzyma jakieœ
lobby, nie powiem jakie, bo zaraz mnie
oskar¿¹ o „spiskow¹ teoriê dziejów”.

Polscy specjaliœci i politycy nie bardzo
wiedz¹, jak temat ugryŸæ, albo jak tego
gazowego b¹ka puœciæ, ¿eby siê w towa-
rzystwie nie po³apali, kto. Bo jak ten gaz
eksploatowaæ i sprzedawaæ, kiedy umo-
wa gazowa z bratni¹ Rosj¹ zawarta jest
na zasadzie „bierz lub p³aæ” na d³ugie dzie-
siêciolecia. Ma³o tego - jak wydobywaæ i
tym gazem handlowaæ, kiedy wiêksza
czêœæ udzielonych koncesji jest w rêkach
spó³ek z udzia³em rosyjskich potentatów
gazowych, a reszta, jaka jest w rêkach
innych zagranic, to mo¿e byæ lekk¹ rêk¹
odst¹piona, komu siê zechce. Nawet na-
szym wschodnim - od pó³tora roku - przy-
jacio³om na œmieræ i ¿ycie.

Starzy ludzie ró¿nie taki stan komento-
wali. Jedni mówili o œpi¹cym zaj¹cu, który
uciek³ spod nóg myœliwego (pamiêtacie:
„Nu, zajec! Pogodi!”), inni przestrzegali o
tym, ¿eby na ¿ywym niedŸwiedziu skóry
nie dzieliæ. I to ostatnie, z tym niedŸwie-
dziem, do naszej wschodniej „przyjaŸni”
pasuje najbardziej (pamiêtacie: „Stary nie-
dŸwiedŸ mocno œpi...”).

A ¿eby ju¿ ca³kiem temat dzielenia skó-
ry na niedŸwiedziu wyczerpaæ, to nale¿a-
³o to przys³owie powiedzieæ pani Berna-
dette Segol - przewodnicz¹cej EKZZ, któ-
ra dzielnie maszerowa³a na czele wro-
c³awskiej euromanifestacji. Maszerowa³a
ju¿ po tym, kiedy szefostwo europejskiej
finansjery rozjecha³o siê do domów, a na

Dzielenie skóry
na niedŸwiedziu

O wyborach pisa³ nie bêdê. Ich wyniki wy-
znaczy³o pó³tora miliona alkoholików, zbo-
czeñców, kapusiów, z³odziei, k³amców, et
cetera. Im chocia¿ bimbrownik z Bi³goraja

niczego nie obiecywa³. Inni naobiecywali tyle, ¿e gdyby choæ czêœæ obietnic mia³a-
by zostaæ spe³niona, to mielibyœmy tak¹ piêkn¹ katastrofê, jak u Greka Zorby,
bowiem nikt ci tyle nie da, ile obieca polityk przed wyborami.

zakoñczenie manifestacji pogratulowa³a jej
„fantastycznej skutecznoœci”. Ja bym z
tymi gratulacjami poczeka³, a¿ finansiœci
wróc¹ do tych domów, ale ja mia³em bab-
ciê, która mi wci¹¿ o tej skórze na nie-
dŸwiedziu mówi³a, kiedy napala³em siê na
coœ, jak Rusek na poniklowany rower.

Tak na ch³opski rozum, to mo¿e lepiej
by³oby wstaæ o pi¹tej rano i na szóst¹ sta-
wiæ siê pod hotelem, w którym ci finansi-
œci zapewne odsypiali integracyjn¹ kola-
cjê, i odpowiednim ha³asem postawiæ ich
na bacznoœæ. Chodzenie po ulicach, licz¹c
na to, ¿e ten, do którego kierowany by³
protest poczyta sobie o tym w gazetach,
to marnowanie si³, pieniêdzy i zaufania tych
cz³onków zwi¹zków zawodowych, którzy
jeszcze maj¹ nadziejê, ¿e niektórzy dzia³a-
cze zwi¹zkowi, nawet o p³ci piêknej, maj¹
przys³owiowe jaja.

Od ponad 10 lat obserwujê zabiegi pol-
skich zwi¹zkowców o wzglêdy ich zachod-
nich kole¿anek i kolegów, ale nie dotar³a do
mnie ¿adna informacja o tym, ¿e zwi¹zki
zawodowe w macierzystej firmie na zacho-
dzie stanê³y w obronie polskich pracowni-
ków, czy dzia³aczy NSZZ „Solidarnoœæ” wy-
rzucanych za bramê. Spacerowaæ po pu-
stych ulicach to ka¿dy g³upi potrafi.¤¤¤¤¤

Micha³ Orlicz

Nasza Polska | 28.9.201
na tytu³owa | Strona: 1 | Autor: Pawe³ Sier-
giejczyk
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W spotkaniu z delegatami wielkopolskiej „S”
spotkali siê równie¿ byli przewodnicz¹cy

regionu Zdzis³aw Rozwalak i Janusz Pa³ubicki
oraz przewodnicz¹cy Regionu Wielkopolska P³d.
Jan Mosiñski.

Zdaniem przewodnicz¹cego Komisji Krajowej,
aby sprostaæ wspó³czesnym wyzwaniom i sku-
tecznie przeciwstawiaæ siê wprowadzaniu kolej-
nych ograniczeñ dla pracowników, Zwi¹zek musi
profesjonalnie oddzia³ywaæ ju¿ na poziomie two-
rzenia prawa. Piotr Duda omówi³ kilka spraw po-
dejmowanych zarówno podczas spotkañ z przed-
stawicielami rz¹du i pos³ami oraz przez zg³asza-
nie obywatelskich inicjatyw ustawodawczych.
„Solidarnoœci” uda³o siê przerwaæ prace nad pro-
jektem ustawy o komercjalizacji lasów pañstwo-
wych, gdy¿ jest to pierwszy krok do ich prywaty-

zacji. Dla ministra finansów by³aby to niez³a grat-
ka - móg³by zmniejszyæ deficyt bud¿etu o ok. 2,5
mld z³.

Kolejnym prawnym dziwol¹giem by³a ustawa
o racjonalizacji zatrudnienia: - Po objêciu w³adzy
masowo byli przyjmowani do pracy nowi urzêd-
nicy. Teraz og³oszono koniecznoœæ zwolnieñ.
Oczywiœcie nie dotyczy³oby to „swoich”, ale tych,
którzy pracowali wczeœniej. Ponadto ustawa za-
k³ada³a zniesienie ochrony dla dzia³aczy zwi¹z-
kowych i Lipowców w ministerstwach i urzêdach
skarbowych. Ustawa przesz³a przez sejm, ale po
interwencji przewodnicz¹cego KK, prezydent
Komorowski skierowa³ j¹ do Trybuna³u Konsty-
tucyjnego, który odrzuci³ j¹ w ca³oœci.

Coraz czêœciej Zwi¹zek boryka siê z ³amaniem
przez pracodawców prawa do zak³adania orga-
nizacji zak³adowych. Za próbê ich utworzenia
pracownicy czêsto s¹ zwalniani z pracy. Po inter-
wencji przewodnicz¹cego KK Prokurator Gene-
ralny zobowi¹za³ siê do osobistego nadzoru nad

Zgodnie z prawem rz¹d do 15 czerwca ka¿de-
go roku przedstawia propozycjê p³acy mini-

malnej na nastêpny rok Komisji Trójstronnej. Ko-
misja ma miesi¹c na porozumienie siê w tej spra-
wie, w razie braku porozumienia wysokoœæ p³acy
minimalnej ustala rz¹d. Poniewa¿ Komisja nie
dosz³a do porozumienia, w po³owie lipca wice-
premier i minister gospodarki Waldemar Pawlak
zapowiedzia³, ¿e ustali wysokoœæ p³acy minimal-
nej na poziomie 1,5 tys. z³. Mówi³ wówczas, ¿e
propozycja rz¹dowa uzyska³a akceptacjê ze stro-
ny pracodawców; wy¿sze oczekiwania, co do
wzrostu minimalnego wynagrodzenia w przy-
sz³ym roku mia³a strona zwi¹zkowa.

Pawlak zaznaczy³, ¿e p³aca minimalna jest
wa¿nym elementem wyrównywania dochodów,
dlatego bêdzie popiera³ obywatelski projekt usta-
wy z³o¿ony przez „Solidarnoœæ”, który uzale¿nia
wzrost p³acy minimalnej od wzrostu PKB.

Zdaniem  Piotra Dudy, decyzja Rady Ministrów
jest krokiem w dobrym kierunku, jednak sprawa
ta wymaga systemowych rozwi¹zañ. „Na czwar-
tek w Sejmie zaplanowano pierwsze czytanie
obywatelskiego projektu ustawy o minimalnym
wynagrodzeniu za pracê. Ten projekt zak³ada
uniezale¿nienie jej wysokoœci od bie¿¹cych de-
cyzji politycznych. Proponujemy stopniowe pod-
wy¿szanie minimalnego wynagrodzenia w tem-
pie zgodnym z tempem wzrostu gospodarczego”.

Piotr Duda zaznacza, ¿e w ci¹gu kilku lat mini-
malne wynagrodzenie powinno osi¹gn¹æ poziom
50 proc. przeciêtnego wynagrodzenia w gospo-
darce narodowej. „Naszym zdaniem bêdzie to
taka suma, która pozwoli wi¹zaæ koniec z koñ-
cem. Przy obecnej wysokoœci p³acy minimalnej,
czyli 1386 z³ nie tylko nie mo¿na utrzymaæ z ro-
dziny, ale trudno wy¿yæ nawet samemu”.

Zdaniem pracodawców podniesienie p³acy
minimalnej spowoduje, ¿e firmy bêd¹ mniej chêt-
nie zatrudniaæ nowych pracowników. „Dotknie to
szczególnie osoby o niskich kwalifikacjach w re-
gionach s³abych gospodarczo. Pracownicy, któ-
rzy nie wypracuj¹ dla pracodawcy dochodu 3000
z³ miesiêcznie (wynagrodzenie plus podatki i
sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne, urlop, itd.)
utrac¹ pracê. W regionach najbiedniejszych wie-
le osób o niskich kwalifikacjach nie wypracuje
takiego dochodu” - mówi Jeremi Mordasewicz,
doradca zarz¹du PKPP Lewiatan.

Zdaniem pracodawców argument, ¿e p³acê mi-
nimaln¹ nale¿y podnieœæ, bo nie da siê za ni¹
utrzymaæ rodziny, jest niew³aœciwy. Wed³ug nich
wysokoœæ wynagrodzenia musi byæ powi¹zana z
wydajnoœci¹ pracy i si³¹ nabywcz¹ ludnoœci w
danym regionie, a narzucanie wysokoœci p³ac nie-
uzasadnionych produktywnoœci¹ zawsze prowa-
dzi do bezrobocia.

Solidarnoœæ musi
dzia³aæ profesjonalnie
G³ówna bol¹czka Zwi¹zku to niechêæ neoliberalnego rz¹-

du Tuska do rzetelnego dialogu ze zwi¹zkami zawodowymi, a tak¿e pseudopra-
codawy, którzy chc¹ w jak najwiêkszym stopniu wykorzystaæ pracowników i
niechêtnie wspó³pracuj¹ z organizacjami zak³adowymi - powiedzia³ Piotr Duda
podczas Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska.

takimi przypadkami. „S” z³o¿y³a równie¿ w tej
sprawie skargê do MOP.

Jedn¹ z najwa¿niejszych inicjatyw podjêtych
przez Zwi¹zek jest obywatelski projekt ustawy o
podwy¿szeniu p³acy minimalnej. Jej pierwsze
czytanie odby³o siê ju¿ w Sejmie i wszystkie klu-
by opowiedzia³y siê za przekazaniem projektu do
drugiego czytania.

Zwi¹zek domaga siê równie¿ o podniesienie
progów dochodowych upowa¿niaj¹cych do ubie-
gania siê o œrodki z pomocy spo³ecznej, które nie
by³y zmieniane od 2006 r. - Rz¹d haniebnie kpi z
ludzi, twierdz¹c, ¿e korzystaj¹cych z pomocy spo-
³ecznej ci¹gle ubywa. My wiemy, ¿e nie dzieje
siê tak dlatego, ¿e ¿yje im siê lepiej, ale dlatego
¿e przestali mieœciæ siê w okreœlonych wide³kach
- mówi³ P. Duda.

Wiele energii „S” poœwiêci³a na walkê z tzw.
pakietem klimatycznym przewiduj¹cym ograni-
czenia emisji CO2. Pakiet ten, wbrew twierdze-
niu unijnych urzêdników, nie ma nic wspólnego z
ekologi¹. Wprowadzenie go w ¿ycie oznacza li-
kwidacjê w Polsce kilkudziesiêciu tysiêcy miejsc
pracy. Efektem prac zespo³u zwi¹zkowo-rz¹do-
wego powo³anego z inicjatywy „S” jest skiero-
wanie sprawy do Trybuna³u Europejskiego przez
rz¹d Tuska.

Przewodnicz¹cy KK zaapelowa³ o wiêksze
zaanga¿owanie cz³onków w dzia³ania podejmo-
wane przez w³adze Zwi¹zku. - Aby rz¹d i praco-
dawcy siê z nami liczyli musz¹ widzieæ, ¿e jeste-
œmy silni i solidarni - apelowa³ Duda.

Wspar³ go przewodnicz¹cy wielkopolskiej
„S”: - Liderzy zwi¹zkowi musz¹ ca³y czas czuæ
na plecach wasz oddech, który mobilizuje do
pracy, ale te¿ czuæ wasze wsparcie - powie-
dzia³ Jaros³aw Lange.¤¤¤¤¤

Dzia³ Informacji KK

P³aca minimalna w 2012 r.
wyniesie 1500 z³
Minimalne wynagrodzenie za pracê w
2012 r. bêdzie wynosiæ 1500 z³ - zde-
cydowa³ we wtorek rz¹d. Obecnie wy-
nagrodzenie minimalne wynosi 1386
z³, oznacza to jego wzrost o 8,2 proc.
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UWAGA!
Redakcja „SPCH Solidarnoœæ” zamierza uruchomiæ wysy³anie mie-
siêcznika w formie elektronicznej (popularny format PDF) do indywi-
dualnych odbiorców - cz³onków zwi¹zku.
nnnnn Prosimy zatem o przysy³anie na adres e-mail redakcji swoich
adresów, na które chcielibyœcie otrzymywaæ miesiêcznik.
nnnnn Prosimy te¿ podaæ w treœci nazwê i siedzibê macierzystej orga-
nizacji zwi¹zkowej.

Janusz Œniadek i Stanis³aw Szwed –
solidarnoœciowi kandydaci na pos³ów
– ze znakomitymi wynikami wyborczy-
mi dostali siê do Sejmu.

Janusz Œniadek kandydowa³ z okrêgu
gdyñskiego.  Osi¹gn¹³ bardzo dobry re-

zultat, popar³o go dok³adnie 26 440 wy-
borców. By³y przewodnicz¹cy „Solidarno-
œci” uzyska³ najlepszy wynik na liœcie, po-
konuj¹c m. in. pos³ankê Jolantê Szczy-
piñsk¹. W ca³ym okrêgu wyborczym nr
26 osi¹gn¹³ drugi rezultat wyborczy.

Œwietny rezultat wyborczy uzyska³ te¿
pose³ Stanis³aw Szwed. By³y wiceprze-
wodnicz¹cy podbeskidzkiej “Solidarnoœci”
zdoby³ 32 416 g³osów. Uzyska³ najlepszy
wynik na swojej liœcie i drugi w okrêgu
wyborczym nr 27.

Przewodnicz¹cy „Solidarnoœci” Piotr
Duda pogratulowa³ obu kandydatom
œwietnego wyniku wyborczego. - Decy-
zjê wyborców odbieram jako zas³u¿one
wyró¿nienie i wyraz zaufania dla Pana
kompetencji zawodowych i cech osobi-
stych. Wielkie poparcie, jakie okazali Panu
wyborcy, to rezultat troski i pracy, jakie
przez wszystkie minione lata wk³ada³ Pan
w dzia³alnoœæ spo³eczn¹ i parlamentarn¹.
To równie¿ podziêkowanie za szacunek, z
jakimi traktowa³ Pan ka¿dego cz³owieka
– napisa³ Piotr Duda w listach do Janusza
Œniadka i Stanis³awa Szweda.¤¤¤¤¤

Dzia³ Informacji KK

Takiego debiutu pewnie wielu kolegów
Panu zazdroœci.

Odebra³em wiele gratulacji, nie tylko od
przyjació³. Ale gratulowali mi ludzie spoza
mojego obozu. Odczuwam tylko pewien
smutek, ¿e wp³yw na sprawy kraju z po-
wodu wyniku PiS nie bêdzie tak du¿y, jak-
bym chcia³.

Chyba nie bêdzie Pan tylko szabl¹ do
g³osowania w Sejmie?

Wydaje mi siê, ¿e tym, co robi³em w
¿yciu, dowiod³em, ¿e jestem gotów spie-
raæ siê o sprawy merytoryczne i walczyæ
o ten kszta³t Polski, który sobie wymarzy-
liœmy. Wyrazem tego by³y postulaty i ide-
a³y Solidarnoœci z roku 1980.
Ale mamy rok 2011.

I trzeba budowaæ tak¹ Polskê, która bê-
dzie bliska tamtemu idea³owi. Dzisiaj, co
powtarzam, wskazuj¹c na realne fakty,
elity polityczne odwróci³y siê od idea³ów
Sierpnia. Nie ma ¿adnego usprawiedliwie-
nia ekonomicznego ani politycznego, aby
ta niesprawiedliwoœæ w Polsce, poziom
wykluczenia by³y najwiêksze w Europie.
W Sejmie ma Pan tylko jeden g³os...

Oczywiœcie. Ale tak wiele mówi siê o
dialogu. Ostatnio Platforma wzywa³a do
niego. I próbki tego, jak siê ten dialog
kszta³tuje, mieliœmy przy ustawie antykry-

Wielki debiut
Janusza Œniadka!
Z Januszem Œniadkiem, pos³em PiS,
rozmawia Ryszarda Wojciechowska z
Dziennika Ba³tyckiego.

zysowej, kiedy w wyniku porozumienia
zwi¹zków zawodowych i pracodawców
zawarto pewien pakt. Przekazaliœmy jego
za³o¿enia rz¹dowi, a potem by³y one pro-
cedowane w parlamencie. A tam na ko-
misjach sejmowych, na które byliœmy za-
praszani, nie udzielano nam, jako partne-
rom spo³ecznym, g³osu. I przeg³osowano
w takim kszta³cie, jak siê to ¿ywnie Plat-
formie podoba³o. Kiedy bêdê pos³em, ode-

branie mi g³osu na komisji
te¿ mo¿e siê zdarzyæ, ale to
ju¿ bêdzie du¿o trudniejsze.
Dlatego chcia³em byæ w
parlamencie, po to ¿eby ten-
g³os pracowników by³ g³o-
œniejszy.

Mówi Pan ca³y czas
jak zwi¹zkowiec. Rozu-
miem, ¿e w Sejmie bêdzie
Pan g³osem ludzi pracu-
j¹cych.

Chcê byæ. Na ile mi
siê to uda, zobaczymy.
Czy jako pose³ rozstanie
siê Pan z Komisj¹ Kra-

jow¹ NSZZ Solidarnoœæ?
Z zapisów statutowych wynika, ¿e ³¹cze-

nie funkcji parlamentarzysty z funkcj¹
cz³onka Komisji Krajowej nie jest mo¿li-
we. Wiêc bêdê musia³ zrezygnowaæ z dzia-
³alnoœci w zwi¹zku.
Czyli dylematu nie ma?

Nie ma. Natomiast jako parlamentarzy-
sta mam prawo do bezp³atnego urlopu w
miejscu pracy z chwil¹, kiedy obejmê man-
dat. I z tej formy skorzystam.

• Janusz Œniadek ma 56 lat, jest in¿y-
nier i wieloletnim dzia³aczem zwi¹zko-
wym. W 2002 roku zosta³ przewodni-
cz¹cym NSZZ Solidarnoœæ, zastêpuj¹c
na tym stanowisku Mariana Krzaklew-
skiego. Osiem lat póŸniej, w 2010 roku,
przegra³ wybory na przewodnicz¹ce-
go Solidarnoœci z Piotrem Dud¹. Obec-
nie jest cz³onkiem Komisji Krajowej
zwi¹zku.¤¤¤¤¤

Pose³ Janusz Œniadek,
pose³ Stanis³aw Szwed

Buzek za umowami œmieciowymi
W czasie kryzysu dopuszczalne s¹ gor-
sze formy zatrudnienia - uwa¿a szef PE
Jerzy Buzek (PO).

Buzek pytany, jak przeciwdzia³aæ sytuacji, w
której absolwenci uczelni wy¿szych nie mog¹

znaleŸæ pracy, wskaza³, ¿e to „dramatyczna sy-
tuacja”. „Mówi siê o niektórych umowach w spo-
sób bardzo pejoratywny, bo nie daj¹ np. mo¿liwo-
œci pobierania kredytu, czy w przysz³oœci ograni-
czaj¹ mo¿liwoœci emerytalne. To prawda, te umo-
wy nie s¹ najlepsze, ale na czas kryzysu - na rok,
dwa, trzy - uwa¿am, ¿e jest dopuszczalne zatrud-
nienie na umowê na jakiœ przejœciowy okres po
to, by daæ przedsiêbiorcom czas na zmieszcze-
nie siê na rynku”. Podkreœli³, ¿e przedsiêbiorcy
„maj¹ naprawdê trudn¹ sytuacjê”. „Je¿eli chc¹
konkurowaæ, musimy zrobiæ wszystko, by im to
umo¿liwiæ” - zaznaczy³ szef PE.

„By³oby najwiêksz¹ strat¹, gdyby oni (absolwen-
cji - red) wyje¿d¿ali. Musimy zrobiæ wszystko, by
nie zagrozi³ nam wypadek grecki i o to bardzo sta-
ramy siê w Parlamencie Europejskim - podejmu-
jemy wszystkie niezbêdne decyzje, a najbli¿sze
miesi¹ce odpowiedz¹ na pytanie, czy jest szansa
przezwyciê¿yæ ten kryzys” - konkludowa³ prze-
wodnicz¹cy Parlamentu Europejskiego.¤¤¤¤¤    PAP
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Celem spotkania by³a wymiana informacji o
ogólnej sytuacji gospodarczej w naszych kra-

jach oraz, na jej tle, problemy, z jakimi aktualnie
zmagaj¹ siê obie organizacje.

Andrzej Konecki przedstawi³ aktualn¹ sytuacjê
polityczno-gospodarcz¹, otoczenie w jakim aktu-
alnie siê znajdujemy  w Polsce oraz aktualne dzia-
³ania zwi¹zku „Solidarnoœæ”. Na wstêpie oznaj-
mi³: cyt. „ja mam tutaj o czym opowiadaæ. My
przyjechaliœmy z „zielonej wyspy” i nie wiem o
czym tutaj Juraj opowiada. Jesteœmy karmieni co-
dziennie tym jak u nas jest dobrze i wspaniale.
Nie bardzo nam siê zgadza z tym co mamy na
kontach i w portfelach i niestety jest to zwi¹zane
z tym, ¿e mamy du¿o pracy, a wydawa³o by siê,
¿e w tej sytuacji zwi¹zki zawodowe s¹ w ogóle
nie potrzebne.” Nastêpnie  przedstawi³ inf. o dzia-
³aniach rz¹du m. In. „Polska w budowie”, fiasku
rozmów w Komisji Trójstronnej, trwaj¹cej aktu-
alnie kampanii wyborczej do Parlamentu i stop-
niu zaanga¿owania Zwi¹zku  w wybory, konflik-
tach na linii rz¹d - zwi¹zki zawodowe oraz pra-
codawcy - zwi¹zki zawodowe. Omówi³ projekt
zwi¹zkowy ustawy o p³acy minimalnej (50% œred-
niej krajowej), który zosta³ z³o¿ony w Sejmie i
ostatnio odby³o siê jego pierwsze czytanie. Prze-
kaza³ relacjê z Euromanifestacji, która odby³a siê
17 wrzeœnia we Wroc³awiu,  wzie³o w niej udzia³
80 tys. Manifestantów z kraju i zagranicy. Przed-
stawi³ podstawowe wskaŸniki gospodarcze: PKB
2010- 3,8 %, œrednia p³aca w lipcu br. 3600,-, bez-
robocie11,7%, .

Nastêpnie zabra³ g³os gospodarz spotkania Ju-
rij Blahak przewodnicz¹cy ECHOZ Zwi¹zku Za-
wodowego Pracowników Bran¿y Energetycznej
i Chemicznej na S³owacji.

Od lipca 2010 roku rz¹dzi w S³owacji sk³adaj¹-

Ca³a prawda o
„zielonych wyspach”

W dniach 20-22 wrzeœnia br w hotelu „Bachledka” w Bachledowej Dolinie na
S³owacji dosz³o do cyklicznego spotkania przedstawicieli SPCH i s³owackich
Zwi¹zków Zawodowych Bran¿y Energetycznej i Chemicznej. Nastêpnie, po
polskiej stronie w Murzasichle mia³o miejsce osiedzeni Rady Sekretariatu Prze-
mys³u Chemicznego NSZZ „Solidarnoœæ”.

cy  siê z szeœciu partii koalicyjny, centroprawico-
wy rz¹d. W odró¿nieniu od Polski  PKB obni¿y³
siê z 10 do 6,7%. Problemem jest ujemne saldo
bud¿etu w dziale œrodków publicznych. Po wpro-

wadzeniu eoro S³o-
wacja zobowi¹za³a
siê do utrzymania
ujemnego salda bu-
d¿etu na poziomie -
3%. W swoich pierw-
szych dzia³aniach
rz¹d wprowadzi³
ograniczenia w wy-
datkach na cele pu-
bliczne. Przed kryzy-
sem gospodarczym
poziom bezrobocia
kszta³towa³ siê na po-
ziomie 8%, obecnie
wynosi 13,2%. G³ów-
nymi zadaniami rz¹-

du, które sobie nakreœli³ s¹: walka z bezrobociem,
utrzymanie ujemnego salda bud¿etu, tworzenie
nowych miejsc pracy.

Jednym z instrumentów, które maj¹ poprawiæ
sytuacjê gospodarcz¹ w S³owacji, szczególnie w
zakresie zwiêkszenia liczby miejsc pracy, zda-
niem rz¹du s¹ zmiany w prawie pracy poprzez
obni¿enie kompetencji zwi¹zków zawodowych i
ograniczenie wydatków na si³ê robocz¹. Zdaniem
rz¹du, dziêki tym rozwi¹zaniom czeka nas „swie-
tlana przysz³oœæ” mówi³ Jurij Blahak.  Rz¹d zmo-
dyfikowa³ Kodeks Pracy:
na 265 paragrafów znowe-
lizowane zosta³o 125.
Zwi¹zki zawodowe prze-
prowadzi³y szereg prote-
stów i manifestacji a dzia-
³aj¹c w zespole tzw.
Trzech Si³  doprowadzi³y
do ograniczenia negatyw-
nych zapisów. Jednak par-
lament wprowadzi³ szereg
niekorzystnych poprawek,
które spowodowa³y dalsze
pogorszenie prawa pracy.

Pomimo, ¿e sprawa KP
jest œwie¿a i powoduje na-
dal protesty, rz¹d przygotowuje kolejn¹ zmianê tym
razem podatków i narzutów w systemie ubezpie-
czeñ spo³ecznych. Po proponowanych zmianach
wszystkie sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne bê-
dzie pokrywa³ pracownik. Równie¿ nie bêdzie mo¿-
na ich odliczyæ od podstawy opodatkowania.

Ca³a ustawa o ubezpieczeniach spo³ecznych
ma zawieraæ tylko 17 paragrafów ale skutkiem
jej wprowadzenia bêdzie potrzeba  nowelizacji
110 innych ustaw. W nowelizacjach tych kryj¹
siê m.in. obni¿enie wskaŸnika rewaloryzacji
emerytur, wyd³u¿enie wieku emerytalnego, zmia-
na wzoru do obliczenia emerytury i w efekcie jej
obni¿enie, obni¿enie wysokoœci zasi³ku dla bez-
robotnych oraz wie-lu innych przepisów,  obni¿a-
j¹cych poziom ¿ycia obywateli.

Czeka nas wiêc - mówi³ Juraj - kolejna walka
aby nie dopuœciæ do tak niekorzystnych zmian. W
programie rz¹du jest likwidacja  ok. 70 ró¿nego
rodzaju zasi³ków spo³ecznych i ró¿nych form
wsparcia spo³ecznego. Rz¹d zamierza zast¹piæ
je jednym rodzajem zasi³ku, który bêdzie w wys.
Minimum socjalnego. Juraj Blahak poda³ kilka
cyfr obrazuj¹cych aktualn¹ sytuacjê gospodarcz¹:
inflacja - 4%, wzrost PKB - 0,8%, œr. P³aca - ok.
800E, p³aca min. - 318E a od paŸdziernika br. ma
wzrosn¹æ do 327E.. W okresie ostatnich 5 lat po-
ziom p³acy minimalnej w stosunku  do p³acy œred-
niej spada. Bêdzie nacisk ZZ na wzrost p³ac i
poprawê sytuacji spo³eczeñstwa. Zapytany w
kuluarach na temat problemów S³owacji z „pa-
kietem klimatycznym” Juraj Blahak stwierdzi³,
¿e zna nasze problemy ale S³owacja w latach 90-
tych zmodernizowa³a swoje elektrociep³ownie i
nie istnieje u nich ¿adne zagro¿enie z tego tytu³u.

Po wyst¹pieniach liderów obu grup obecni prze-
szli do bezpoœrednich rozmów, pytañ i dyskusji,
która by³a kontynuowana wieczorem przy sym-
bolicznym kieliszku groszkówki.

Korzystaj¹c z obecnoœci w tym rejonie Tatr,
organizatorzy spotkania zorganizowali nam wy-
cieczkê do jaskini Bieliañskiej, któr¹ wszyscy z
zainteresowaniem zwiedzili, ogl¹daj¹c w ponad
godzinnym pobycie wiele ciekawych form skal-
nych, wytworzonych przez naturê. ¤¤¤¤¤

Jerzy Wróbel

Rada SPCH w Murzasichle

W pierwszym punkcie omówiono zakoñczo
n¹ w ostatnich dniach „euro-manifestacjê”

zwi¹zkow¹ we Wroc³awiu i wczeœniejsz¹ w War-
szawie. Z naszych danych wziê³o w nich udzia³
oko³o 50 - 70 tys. osób co media obni¿y³y o blisko
po³owê. By³y to manifestacje przeciwko dro¿yŸ-
nie, obni¿eniu standardów ¿ycia i to tym, którzy
w najmniejszym stopniu maj¹ wp³yw na ÈÈÈÈÈ



nr 10 (257) paŸdziernik 2011
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fot. Piotr Nowak - Fotorzepafot. Piotr Nowak - Fotorzepa

W  dniach 29 i 30 wrzeœnia w Schwarz-
weide w  Niemczech, w zak³adach

chemicznych koncernu BASF, w ramach
projektu Dialog- zarz¹dzanie ochron¹
zdrowia , spotkali siê  zwi¹zkowcy z Nie-
miec, Austrii, S³owacji, Polski i Czech .

Na spotkaniu omówiono  stan bhp i
ochronê zdrowia w przemyœle chemicz-
nym w poszczególnych krajach .SPCH
NSZZ Solidarnoœæ reprezentowali Julian
Andrzej Konecki i   koledzy  z P³ocka
Jacek Piechna i Zbigniew Cegliñski .  Spo-
tkanie  odby³o siê na zaproszenie niemiec-
kiego zwi¹zku QFC.¤¤¤¤¤           R. Zwoliñski

z zajmowanym stanowiskiem - jest przychodem
pracownika. Jednak nie jest zrozumia³e dla niego -
dlaczego tak samo chce pracodawca traktowaæ
Przewodnicz¹cego - oddelegowanego do pe³nie-
nia funkcji - gdzie zdobywanie wiedzy w zakresie
czasu pracy, ustawy o ZFŒS, podatkowej, prawa
gospodarczego, prawa pracy i innych w tematów
jak najbardziej zwi¹zanych z ochrona pracownicz¹
traktuje te¿ jako nieuzasadnione zdobywanie wie-
dzy niezwi¹zanej z jego anga¿em (argumentuj¹c
to niezale¿noœci¹ ZZ zawart¹ w ustawie).

     Podobnie argumentu-
je niemo¿noœæ oddelego-
wanie naszych funkcyj-
nych dzia³aczy na mani-
festacjê czy to 24 maja,
czy te¿ 30 czerwca - za-
s³aniaj¹c siê, i¿ nie mo¿e
zapewniæ swoim pra-
cownikom nale¿ytego
bezpieczeñstwa (naogl¹-
dali siê relacji z Grecji),
czy te¿ argumentuj¹c, i¿
zawarte w ustawie o ZZ
prawo do zwolnienia
dzia³aczy na czas nie-
zbêdnej dzia³alnoœci
zwi¹zkowej (doraŸnej) w
ich mniemaniu (poparte

w³asnymi prawnikami) nie ma tu miejsca ponie-
wa¿ uchwa³y mówi¹ce o terminie tych¿e mani-
festacji by³y podjête przez w³adze zwi¹zku z co
najmniej dwu tygodniowym wyprzedzeniem, co
wyklucza ich termin doraŸnoœci. Ponadto Zarz¹d
DSG próbuje opodatkowaæ wszystkie dotychcza-
sowe delegacje dotycz¹ce jego uczestnictwa pra-
cach w Sekcji GNiG czy Sekretariacie SPCH trak-
tuj¹c to jako nieuzasadniony koszt - a zarazem
przychód po stronie pracownika. Tak wiêc kol.
Roman zauwa¿a, i¿ rozpoczyna siê w spó³ce wal-
ka ze ZZ - nie mo¿na by³o ruszyæ ustawy o ZZ
(wszystkie partie siê dotychczas tego boj¹) to jest
próba pacyfikacji ZZ poprzez ustawê podatkow¹.
Pozostali to potwierdzaj¹.

Nastêpnie Przewodnicz¹cy SPCH przeczyta³
wniosek organizacji NSZZ „Solidarnoœæ” MOZ z
Porcelany Æmielów, która zwraca siê o wsparcie
budowy pomnika pamiêci „Katyñ 1940 r. oraz ofiar
katastrofy Smoleñskiej 2010”.
     Po raz kolejny wp³yn¹³ wnio-
sek od kolegi W³odzimierza
Grzeczki, który od ponad 7 mie-
siêcy jest zwolniony z pracy (jego
¿ona te¿ pracuje w zak³adzie, któ-
ry zalega ju¿ z dwumiesiêczn¹
wyp³at¹). Roman Wawrzyniak
wnioskowa³ o przes³anie tego wnio-
sku do poszczególnych Sekcji, a
poprzez nie do KZ tak zrzeszo-
nych, które w ramach dobrze ro-
zumianej SOLIDARNOŒCI mo-
gliby wesprzeæ te¿ swoimi skrom-
nymi datkami. Przewodnicz¹cy
SPCH przyj¹³ ten wniosek i zaape-
lowa³ do zebranych aby wspólnie
to koordynuj¹c dali to wsparcie.

dzisiejsz¹ sytuacjê mokroekonomiczn¹
zarówno strefy UE jak i ca³ego zglobanizowane-
go œwiata, a niestety musz¹ ponosiæ jej skutki.

W dalszej czêœci Przewodnicz¹cy SPCH omó-
wi³ bie¿¹ca dzia³alnoœæ SPCH i KK. Nawi¹zano
tak¿e do zbli¿aj¹cych siê wyborów parlamentar-
nych gdzie ZZ „S” wystosowa³ do wielu ugrupo-
wañ nasze postulaty aby chcieli je lansowaæ jako
postulaty ludzi pracy. Nie podpisywano ¿adnych
zobowi¹zañ ani porozumieñ z konkretnymi ugru-
powaniami partyjnymi.

Nastêpnie omówiono wczorajsz¹ wizytê u S³o-
waków. Jak wynika z ich relacji nasta³ dla nich (a
mo¿e nied³ugo i u nas) czas redukcji wielu do-
tychczasowych praw pracowniczych. W ramach
walki z bezrobociem (wzros³o z 7-12%) i stagna-
cj¹ gospodarcz¹ rz¹d S³owacki ograniczy³ kodeks
pracy o oko³o po³owê (z 265 art.  zmianie uleg³o
oko³o 120). Jednoczeœnie maj¹ nast¹piæ szerokie
zmiany w ustawodawstwie. Wchodzi szerokim
³ukiem liberalizm gospodarczy. Spad³ dochód na-
rodowy, a co za tym idzie i dochód poszczegól-
nych mieszkañców o oko³o 100 • mniejszy (z
chwil¹ wprowadzenie • - ceny poszybowa³y oko³o
1/3 do góry). Tak wiêc S³owacy w UE maj¹ siê
coraz gorzej, ale nie tylko oni to samo dotyczy
Wêgier, Rumuni i niektórych krajów starej UE -
Grecja, Hiszpania, W³ochy itp.

W dalszej czêœci spotkania g³os zabra³ kol.
Mieczys³aw Œlasko przewodnicz¹cy Sekcja Prze-
mys³u Lekkiego, który omówi³ sytuacjê w tej bran-
¿y - (dialog trójstronny) - w zasadzie ca³y prze-
mys³ opiera siê na odzie¿ówce, której to zamó-
wienia s¹ dzisiaj podstaw¹ jej dzia³alnoœci i krót-
kiej (nie wiadomo do kiedy - ma³ej stagnacji).
Niemniej jednak nie jest weso³o.

W kolejnym punkcie kol. Wawrzyniak - Prze-
wodnicz¹cy KZ w DSG we Wroc³awiu przedsta-
wi³ zebranym problem powsta³y z chwil¹ powo-
³ania nowego Zarz¹du DSG, gdzie nowy praco-
dawca zaczyna utrudniaæ dzia³alnoœæ ZZ, a by³o
to widoczne w ostatnich dniach czy miesi¹cach.
Po pierwsze zapowiedzia³ (zgodnie z ustaw¹ z
16 lipca 2010), ¿e ka¿de szkolenie dzia³aczy
zwi¹zkowych bêdzie opodatkowane, (co jeszcze
mo¿na zrozumieæ dla szerokiego grona cz³on-
ków KZ czy KR) poniewa¿ wg. ustawodawcy
podnoszenie wiedzy bezpoœrednio nie zwi¹zanej

ÈÈÈÈÈ

SPCH w BASF

Nimniej jednak jedno-
czeœnie zaapelowa³ o
przyznanie po raz ko-
lejny zapomogi loso-
wej. Oba te wnioski
zosta³y przez cz³on-
ków Rady niemal jed-
nog³oœnie zaakceptowane
    Na zakoñczenie posiedzenia przybyli na na-
sze obrady: Przewodnicz¹cy Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarnoœæ” Piotr Duda wraz z dwoma
swoimi zastêpcami Tadeuszem Majchrowiczem
i Jerzym Wielgusem. Przewodnicz¹cy KK omó-
wi³ bie¿¹c¹ sytuacjê w zwi¹zku - „restrukturyza-
cja, porz¹dkowanie struktur biur w siedzibie KK
jaki w regionach (bardzo trudnie i mozolne - a
zw³aszcza wymagaj¹ce taktu i samozaparcia). A
nastêpnie zrelacjonowa³ dzia³ania KK i Zwi¹zku
na arenie Pañstwa i EKZZ-u. Na zakoñczenie
omówi³ ostatnie nasze manifestacje zarówno te z
maja (pod siedzibami w³adz wojewódzkich oraz tê
wspóln¹ czerwcow¹ w Warszawie), a na tak¿e tê
zesz³otygodniow¹ ogólnoeuropejsk¹ we Wroc³a-
wiu. Nastêpnie przyst¹piono do zadawania pytañ i
dyskusji z przedstawicielami Sekretariatu.

Po szerokiej dyskusji (czasami wrêcz gor¹cej -
z krytyk¹ dzia³ania czy to samego przewodni-
cz¹cego czy te¿ jego zastêpców) zebranie Rady
Sekretariatu zosta³o zakoñczone.¤¤¤¤¤

Roman Wawrzyniak
Fot. Jerzy Wróbel i Robert Zwoliñski
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W Sejmie odby³o siê pierwsze czyta
nie oby-watelskiego projektu usta-

wy o zachowaniu przez pañstwo polskie
wiêkszoœciowego pakietu akcji Grupy Lo-
tos S.A. Przedstawiciel Komitetu Inicja-
tywy Ustawodawczej Krzysztof Steckie-
wicz powiedzia³, przedstawiaj¹c projekt, ¿e
pod projektem zebrano 156 tys. podpisów,
„przy czym podpisy jeszcze nap³ywaj¹ do
komitetu”. „Celem projektowanej ustawy
jest zapewnienie bezpieczeñstwa intere-
sów pañstwa polskiego” - doda³. Jego zda-
niem regulacje zawarte w projekcie nie na-
ruszaj¹ ogólnych zasad swobodnego prze-
p³ywu kapita³u w ramach UE. Steckiewicz
zapewni³, ¿e projekt by³ konsultowany z
przedstawicielami m.in. spo³ecznoœci lokal-
nej, przedsiêbiorców oraz œrodowiska na-
ukowego.

Wystêpuj¹cy w imieniu PO pos. Tade-
usz Aziewicz powiedzia³, ¿e „projekt jest
„dziwny, trudno jest jednoznacznie odczy-
taæ prawdziwe intencje jego twórców”.
Jego zdaniem twórcy projektu prawdopo-
dobnie „inspirowali siê podrêcznikami eko-
nomii politycznej socjalizmu”. „Zawartoœæ
omawianego projektu kwalifikuje go do od-
rzucenia w I czytaniu” - doda³. Zaznaczy³,
¿e szanuj¹c obywateli, którzy z³o¿yli pod
nim podpisy, wnosi o przekazanie projektu
do komisji skarbu.

Wojciech Jasiñski z PiS powiedzia³, ¿e
„Polska powinna mieæ du¿e spó³ki, których
centrum decyzyjne jest w Polsce”. Jego
zdaniem Lotos staæ w tej chwili na sp³a-
cenie starych kredytów i przyst¹pienie w
stosownym czasie „do dalszego skoku in-
westycyjnego”. Doda³, ¿e Lotos pe³ni
wa¿n¹ rolê w systemie bezpieczeñstwa
energetycznego. „Jeœli siedziba Lotosu po
ewentualnej sprzeda¿y bêdzie w Gdañsku,
to przecie¿ faktycznie decyzje bêd¹ zapa-
da³y gdzie indziej” - powiedzia³. Doda³, ¿e
PiS bêdzie popiera³ uchwalenie ustawy.

Zdaniem Ryszarda Zbrzyznego z SLD,
inicjatywa jest pretekstem do rozpoczêcia
w Sejmie szerokiej debaty na temat pol-
skiej prywatyzacji. „Ten projekt ustawy
jest swoistym wotum nieufnoœci dla tego
rz¹du” - oceni³.

Marian Starownik z PSL powiedzia³, ¿e
Lotos jest firm¹ nietuzinkow¹, o strate-
gicznym charakterze dla Polski. Celo-
wym wiêc jest stworzenie takich mecha-
nizmów, aby po ewentualnej prywatyza-
cji pañstwo mia³o wp³yw na to, co siê w
Lotosie dzieje.

Wiceminister skarbu Miko³aj Budzanow-
ski zaapelowa³, aby nie stawiaæ rz¹dowi

Lotos ma byæ polski!
Obywatelskim projektem ustawy blokuj¹cej prywatyzacjê
Grupy Lotos zajmie siê sejmowa komisja skarbu pañstwa
- zdecydowa³ 15 wrzeœnia Sejm.

nieuzasadnionych zarzutów, „Grupa Lotos
nie zosta³a sprzedana, zosta³ rozpoczêty
proces prywatyzacji, zgodnie z najlepszy-
mi standardami œwiatowymi. Jest to miê-
dzynarodowy przetarg, miêdzynarodowa
prywatyzacja i absolutnie nie jest (to) skie-
rowane (...) do jednego konkretnego in-
westora, pochodz¹cego zza wschodniej
granicy” - powiedzia³.

Doda³, ¿e przysz³emu inwestorowi zo-
sta³y narzucone bardzo konkretne zada-
nia w celu realizacji strategii firmy. Pod-
stawowym kryterium nie jest tylko cena,
lecz tak¿e m.in. nak³ady inwestycyjne na
rozwój spó³ki, kwestie dot. ochrony pra-
cowników. „Prywatyzujemy nie po to, aby

zamykaæ tê spó³kê, tylko po to, aby siê mo-
g³a zdecydowanie lepiej rozwijaæ” - po-
wiedzia³. Doda³, ¿e nie ma jeszcze ofert
koñcowych, s¹ na razie oferty wstêpne.

Obywatelski projekt ustawy blokuj¹cej
sprzeda¿ Lotosu i zebrane pod nim podpi-
sy z³o¿ono w gabinecie marsza³ka Sejmu
Grzegorza Schetyny na pocz¹tku sierpnia.
Podpisy gromadzi³ Komitet Inicjatywy
Ustawodawczej Polski Lotos, któremu
wsparcia udzieli³o PiS.

W paŸdzierniku zesz³ego roku resort
skarbu zaprosi³ inwestorów do negocjacji
w sprawie nabycia 69 mln 76 tys. 392 ak-
cji Grupy Lotos, stanowi¹cych 53,2 proc.
kapita³u zak³adowego firmy. Do negocja-
cji zaproszono zainteresowane podmioty
„ze szczególnym uwzglêdnieniem tych, któ-
rych przedmiot dzia³alnoœci obejmuje gór-
nictwo ropy naftowej”.

Pod koniec maja rosyjski dziennik „Kom-

miersant” poinformowa³, ¿e TNK-BP, trze-
ci pod wzglêdem wielkoœci koncern pali-
wowy w Rosji, z³o¿y³ wstêpn¹ ofertê na
zakup akcji Grupy Lotos.

W czerwcu ministerstwo skarbu wy³o-
ni³o cztery podmioty, w tym jeden warun-
kowo, spoœród których zostanie wybrany
inwestor dla Grupy Lotos. Termin z³o¿e-
nia ofert wi¹¿¹cych to 16 listopada 2011
roku. Nazwy wy³onionych podmiotów nie
bêd¹ podawane do publicznej wiadomo-
œci. Ostateczne decyzje ws. prywatyzacji
Grupy bêdzie podejmowa³ ju¿ nowy rz¹d,
na prze³omie 2011 i 2012 r.

Premier Donald Tusk mówi³ w czerw-
cu, ¿e Polska, jako powa¿ny partner i pañ-
stwo, nie mo¿e wykluczaæ z definicji ¿ad-
nego inwestora, „dlatego, ¿e ma tak¹ czy
inn¹ narodowoœæ, albo nie podoba siê, tej
czy innej redakcji”. „Bêdziemy oceniaæ
wy³¹cznie te inwestycje, ewentualnych in-
westorów, wy³¹cznie pod k¹tem naszego

interesu narodowego i interesu samej fir-
my Lotos” - wyjaœni³.

Grupa Lotos jest drugim po PKN Orlen
producentem paliw w Polsce. W marcu
firma zakoñczy³a realizacjê programu in-
westycyjnego 10+, dziêki któremu poten-
cja³ przerobu ropy w rafinerii wzrós³ o 75
proc. Rozbudowa gdañskiej rafinerii kosz-
towa³a 1,43 mld euro; w 2010 roku grupa
uzyska³a 30-proc. udzia³ w krajowym ryn-
ku paliw. W sk³ad Grupy Lotos, oprócz
Grupy Lotos - spó³ki matki - wchodzi te¿:
Lotos Czechowice, Lotos Jas³o, Lotos
Petrobaltic (prowadzi wydobycie ropy naf-
towej i gazu na Morzu Ba³tyckim), a tak-
¿e kilkanaœcie innych spó³ek-córek. Za-
trudnienie w grupie kapita³owej na koniec
2010 roku wynios³o 5010 osób.¤¤¤¤¤

Materia³ wydrukowany z portalu
www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspie-
rania Przedsiêbiorczoœci 1997-2011
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¯¹daj w Komisji Zak³adowej i w salonach prasowych- Czytaj „Tygodnik Solidarnoœæ”!

Klamka ju¿ zapad³a. W trzebiñskiej ra-
finerii pracê straci 180 osób. To jedna
trzecia ca³ej za³ogi. Negocjacje zarz¹-
du spó³ki ze zwi¹zkowcami dotycz¹ce
programu zwolnieñ dobieg³y koñca.
Zwi¹zkowcy dogadali siê z zarz¹dem.
Pracownicy dostan¹ za ka¿dy rok pra-
cy 1,5 tys. z³

Szacunki takie przedstawia organizacja Pra-
codawcy RP w specjalnym raporcie „Szara

strefa w sektorze wyrobów akcyzowych.” Ze
wzglêdu na du¿ej skali obroty i mo¿liwoœæ osi¹ga-
nia du¿ych zysków, rynek paliw jest szczególnie
nara¿ony na dzia³ania w szarej strefie.

Sprzyjaj¹ temu w dodatku wysoka stopa podatku
akcyzowego na³o¿ona na paliwa w Polsce (50 proc.
ceny detalicznej) oraz du¿e ró¿nice miêdzy cena-
mi detalicznymi u nas (w lutym br. ON kosztowa³
1,2 równowartoœæ euro, PB95 - 1,22 euro), a takimi
krajami, jak Bia³oruœ (odpowiednio: 0,69 i 0,82 euro)
i Ukraina (0,84 i 0,89 euro).
- Jednak to nie przemyt paliw w bakach ciê¿aró-
wek lub samochodów osobowych jest g³ównym
Ÿród³em nielegalnego jego wprowadzania na ry-
nek, lecz du¿e ró¿nice w poziomie opodatkowa-
nia ró¿nych rodzajów paliw w kraju i komponen-
tów s³u¿¹cych do wyrobu innych produktów, np.
chemicznych - mówi Eligiusz Kubicki, zastêpca
szefa Biura Kryminalnego KGP.

Ile macek maj¹
mafie paliwowe?
Codziennie do obrotu wprowadza siê nielegalnie paliwa p³ynne wartoœci od 5,5
do 8,2 mln z³otych, czyli rocznie za ok. 2-3 mld z³. Straty bud¿etu pañstwa z
tytu³u tylko ubytku wp³ywów z podatku akcyzowego od nich siêgaj¹ 1,4 mld z³
rocznie, przy ³¹cznych dochodach akcyzowych z nich w 2010 r. 22,7 mld z³.

rocie paliwami wykorzystuje ni¿ej opodatkowane
lub zwolnione z podatku akcyzowego paliwa do
ich wprowadzenia do obrotu detalicznego (olej
opa³owy, olej do napêdu silników barek, pchaczy
i statków), nielegaln¹ produkcj¹ paliw poprzez
mieszanie komponentów przeznaczonych do in-
nych celów, dodawanie do paliw pe³nowartoœcio-
wych innych dodatków, w celu zwiêkszenia objê-
toœci, czy stosowanie do napêdu ró¿nego rodzaju
biopaliw, bez op³aty akcyzy.

Wykrywalnoœæ szarej strefy, zw³aszcza w przy-
padku przemytu paliw, jest bardzo nik³e. W 2010
roku S³u¿ba Celna wykry³a tylko ok. 8 mln litrów
paliwa nielegalnie wwo¿onego na polski obszar cel-
ny. „Bez akcyzy wje¿d¿aj¹ do Polski tak¿e towary
z innych krajów unijnych, a ponadto prawo dopusz-
cza legalny import w niewielkiej skali paliw, papie-
rosów, czy alkoholu, który dopiero po odkupieniu
przez hurtowników i wprowadzeniu ich do obrotu
bez akcyzy, staje siê przestêpstwem” - uwa¿a Grze-
gorz Smogorzewski, zastêpca szefa SC.

W raporcie podkreœla siê, ¿e takiej skali szara
strefa na rynku paliw jest zagro¿eniem dla struk-
tur pañstwowych i stabilnoœci pañstwa. Znacz-
ne dochody pochodz¹ z nieodprowadzania po-
datku akcyzowego, co wyrz¹dz¹ nie tylko szko-
dy moralne i spo³eczne uczciwie dzia³aj¹cym
przedsiêbiorcom, ale prowadz¹ one do dalszych
strat, poniewa¿ brudne pieni¹dze s¹ poddawane
procedurze prania.¤¤¤¤¤                        wnp.pl (PS)

Trzebinia
bêdzie zwalniaæ

Rafinerii Trzebinia S. A. Dodaje, ¿e przy redukcji
etatów zwi¹zek bêdzie bacznie patrzy³ zarz¹do-
wi na rêce, a ka¿de zwolnienie bêdzie musia³o
byæ w 100 procentach uzasadnione.

Nie oznacza to jednak, ¿e wszyscy s¹ zadowo-
leni. Pracownicy boj¹siê o swoj¹ przysz³oœæ, bo
nie wiadomo na kogo mo¿e trafiæ. -Je¿eli oka¿e
siê, ¿e to ja zostanê zwolniony, to nie wiem, jak
bêdê dalej ¿yæ. Mam na utrzymaniu chor¹ mamê
-mówi £ukasz Jochymczyk z Chrzanowa, jeden
z pracowników. Przedstawiciele Niezale¿nego
Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego „Solidar-
noœæ” z trzebiñskiej rafinerii przekonuj¹, ¿e w
zwi¹zku z trudn¹ sytuacj¹ firmy, wypracowany
system zwolnieñ i tak jest sukcesem.

W najbli¿szych latach z rafinerii odejœæ ma 180
osób. To 30 procent wszystkich zatrudnionych w
trzebiñskiej rafinerii i w czterech spó³kach-córkach.
Jak zapewnia zwi¹zek, czêœæ zwolnionych osób
mo¿e znaleŸæ zatrudnieniewspó³kachpracuj¹cych
na terenie rafinerii. Natomiast ci, którzy dobrowol-
nie odejd¹ z pracy, otrzymaj¹ nie tylko odprawy
wynikaj¹ce z kodeksu pracy, ale tak¿e 1,5 tysi¹ca

z³otych za ka¿dy rok przepracowany w firmie.
Plan restrukturyzacji rafinerii owiany jest na ra-

zie wielk¹ tajemnic¹. Ani zwi¹zki zawodowe, ani
pracownicy nie s¹ informowani o dalszychkie-
runkach rozwoju firmy, nie wiedz¹ te¿ kiedy rze-
czywiœcie rozpoczn¹ siê zwolnienia. Wœród pra-
cowników roi siê wiêc od plotek. - Niektórzy
mówi¹, ¿e zwolnienia potrwaj¹ nawet do koñca
2015 roku. O pracê bojê siê jak ka¿dy, bo na utrzy-
maniu mam ca³¹ rodzinê - mówi jeden z pracow-
ników spó³ki „Euronaft”. Prosi, aby niepodawaæ
wgazecie jego imienia i nazwiska. -Jeszcze siê
na mnie odegraj¹.

Zarz¹d Rafinerii nie chce siê te¿ teraz wypowia-
daæ na temat przysz³oœci spó³ki. - Szanuj¹c zasady
dialogu spo³ecznego, którymi kieruje siê Zarz¹d
Rafinerii Trzebinia Spó³ka Akcyjna, do momentu
zakoñczenia procesu komunikacji wewnêtrznej w
zakresie planowanej restrukturyzacji, Zarz¹d Ra-
finerii Trzebinia nie komentuje tej kwestii na ³amach
prasy - podkreœla Monika Mikon, rzeczniczka pra-
sowa rafinerii. Pracownikom pozostaje czekaæ.¤¤¤¤¤

Polska Gazeta Krakowska

Zwolnienia pracowników w Grupie Kapita³o-
wej Rafineria Trzebinia S. A. s¹ ju¿ pewne.

Niezale¿ny Samorz¹dny Zwi¹zek Zawodowy
NSZZ „Solidarnoœæ” wspólnie ze specjalnie po-
wo³anym zespo³em do spraw negocjacji, podpi-
sa³ dobrowolny program odejœæ.
- Chcemy w ten sposób chroniæ pracowników.
Niektórzy z nich przepracowali w rafinerii nawet
kilkanaœcie lat - mówi Zbigniew Mentel, prze-
wodnicz¹cy NSZZ Komisji Miêdzyzak³adowej

Dlatego proceder ten przybra³ postaæ zorgani-
zowanej przestêpczoœci, o strukturze mafijnej.
Wed³ug danych KGP, w 2009 roku CBŒ zwalcza-
³o ró¿nych 500 grup przestêpczych, lecz w ub.r.
ich liczba uros³a do 547. Nale¿y dodaæ, ¿e operu-
j¹ one we wszystkich sferach nielegalnych, w tym
przemytu i produkcji w kraju wyrobów tytonio-
wych, spirytusowych, tak¿e dóbr luksusowych.

Do podobnych wniosków dochodz¹ autorzy cy-
towanego raportu. Wed³ug nich, szara strefa w ob-
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Czytaj „Tygodnik Solidarnoœæ” - niezale¿ny tygodnik ka¿dego polskiego pracownika!8

Prasa pisa³a, ¿e Starak, kupuj¹c Polfê, zosta³by
krajowym monopolist¹ w produkcji leków

przeciwzakrzepowych. ¯eby uzyskaæ zgodê
Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na
transakcjê, musia³aby zapewne pozbyæ siê jed-
nego z preparatów. W przypadku „gracza” z Zie-
lonej Wyspy w¹tpliwoœci budzi fakt, ¿e od kilku
miesiêcy s³ychaæ o potencjalnym jego przejêciu
przez innych „graczy”.

Przeci¹gaj¹cy siê wybór „inwestora” jest na
rêkê Adamedowi. PHF wybieraj¹c Actavis i Po-
lpharmê do dalszych rozmów zadeklarowa³, ¿e
jeœli negocjacje nie przynios¹ rezultatów, to wró-
ci do rozmów z Adamedem. - Nasza oferta oka-
za³a siê mniej konkurencyjna cenowo, a zgodnie
z informacjami z PHF tylko to siê liczy - mówi
Ma³gorzata Adamkiewicz, wiceprezes Adame-
du. - Fakt, ¿e sprzedaj¹cy ogranicza siê w ocenie
ofert tylko do ceny, pozostawiaj¹c zupe³nie z boku
kwestie wp³ywu prywatyzacji na krajowy rynek
farmaceutyczny oraz zagadnienia zwi¹zane z
bezpieczeñstwem lekowym kraju, jest niezwy-
kle niepokoj¹cy.

Adamed, który rok temu kupi³ od PHF pierwsz¹
z Polf (w Pabianicach) za ponad 300 mln z³,
forsuje pomys³ narodowej grupy farmaceutycz-
nej. - W du¿ych gospodarkach europejskich wy-
kszta³ci³y siê narodowe koncerny farmaceutycz-
ne, które odgrywaj¹ kluczow¹ rolê na swoich
rynkach, jak Sanofi Aventis we Francji, Bayer w
Niemczech, Novartis w Szwajcarii, GSK w
Wielkiej Brytanii czy Almirall w Hiszpanii - mówi
Ma³gorzata Adamkiewicz. - W Polsce tak siê
nie sta³o i dziœ ok. 40 proc. udzia³u w rynku maj¹
miêdzynarodowe koncerny. Umacnianie pozy-
cji polskich firm jest mo¿liwe wy³¹cznie poprzez
konsolidacjê sektora.
Wy³¹cznoœæ dla Staraka

W³aœciciel Terpolu, Biomedu Lublin, lubelskie-
go Herbapolu i Polpharmy - Jerzy Starak uzyska³
wy³¹cznoœæ w rozmowach. - Ustaliliœmy g³ówne
warunki umowy, w tym cenê i niektóre prawa
pracownicze - mówi Artur WoŸniak, prezes Hol-
dingu. - Teraz do gry wejd¹ zwi¹zki zawodowe,
które bêd¹ negocjowaæ z przysz³ym inwestorem
pakiet socjalny.
- Od rozpoczêcia rozmów mamy na to dwa tygo-
dnie - mówi Miros³aw Miara, szef „Solidarnoœci”
w Polfie. - Nasze najwa¿niejsze postulaty to gwa-
rancja dalszego istnienia firmy oraz utrzymania
obecnego poziomu zatrudnienia. Zgadzamy siê
na przeniesienie w ci¹gu piêciu - siedmiu lat fa-
bryki na obrze¿a Warszawy, ale nie chcieliby œmy,
by sta³a siê czêœci¹ Polpharmy. Jeœli prywa

Polfa Warszawa
„w grze”

We wrzeœniu walka o warszawsk¹ Polfê siê zaostrzy³a. W szranki stane³a jedna
firma polska - Adamed (ju¿ w³aœciciel Polfy pabianickiej), jedna z Islandii i by³y
„kasjer SLD” Jerzy Starak w³aœciciel, m.in., starogardzkiej Polpharmy. Wy-
spiarze gdzieœ utknêli po drodze, a rodzinny i rodzimy Adamed odes³any zosta³
przez PHF na ³awkê rezerwowych.

tyzacja Polfy Warszawa dojdzie wkrótce do skut-
ku, o najwiêkszym sukcesie bêdzie móg³ mówiæ
prezes PHF Artur WoŸniak, który zacz¹³ prywa-
tyzacjê wszystkich trzech spó³ek holdingu.
Druga noga dla Polfy
- Szukamy nowych rynków zbytu - mówi  „Rz”
Krzysztof Berndt, prezes Polfy Warszawa. - Po-
tencjalne cele to rynki Ameryki Po³udniowej, ro-
sn¹ce w  tempie  30 proc. rocznie, oraz  Republi-
ka Po³udniowej Afryki. Mamy ju¿ tam partnera
lokalnego, firmê Cipla MedPro, która ma sprze-
dawaæ nasze leki albo na licencji Polfy, albo w
innej formule. Polfa w dalszym ci¹gu interesuje
siê te¿ rynkiem chiñskim, na którym mia³a zade-
biutowaæ ju¿ kilka lat temu. Trwa tam rejestracja
preparatu Plofed s³u¿¹cego m.in. do  znieczuleñ
podczas operacji. Spó³ka szuka te¿ lokalnego
dystrybutora. Trwaj¹ rozmowy m.in. z Harbin
Gloria Pharmaceuticals, który w  poprzednim
podejœciu do  prywatyzacji Polfy by³ jednym z
chêtnych do jej zakupu. - Gdyby po wejœciu na
nowe rynki sprzeda¿ na nich w pierwszym roku
siêgnê³a 3 - 4 mln euro, bylibyœmy zadowoleni -
mówi Berndt. Eksport to  20 proc. ca³ej sprzeda¿y
Polfy. Drugi projekt, nad  którym pracuje spó³ka,
w  przysz³oœci ma siê staæ „drug¹ nog¹ Polfy” i
jest zaadresowany do seniorów. Pierwszy krok to
planowane na prze³om tego i przysz³ego roku uru-
chomienie dystrybucji sprzêtu medycznego pod
mark¹ Polfy. Spó³ka podpisa³a ju¿ umowy z  dys-
trybutorami. - Wzorowaliœmy siê na  innowacyj-
nych firmach farmaceutycznych, takich jak Ro-
che, Johnson & Johnson czy Abbott, które maj¹ w
swojej strukturze tak¿e spó³ki zajmuj¹ce siê sprzê-
tem medycznym - mówi „Rz” Berndt. - Jeœli pro-
jekt siê powiedzie, bêdziemy rozwijaæ portfolio
us³ug przeznaczonych dla seniorów. Wed³ug sza-
cunków firm badawczych wydatki emerytów na
leki, sprzêt medyczny czy opiekê rehabilitacyjn¹
w 2011 r. wynios¹  8,7 mld z³. Jak ocenia Polfa, za
cztery lata wartoœæ rynku us³ug przeznaczonych
dla osób powy¿ej 65. roku ¿ycia mo¿e wynieœæ
nawet 17 mld z³. Roczne dochody polskich senio-
rów siêgaj¹ dziœ 84 mld z³ (to szacunki na podsta-
wie wysokoœci œredniej emerytury - 1,6 tys. z³,
któr¹ dostaje 13,4 proc. Polaków w wieku 65 plus).
Plany musi zaakceptowaæ jednak przysz³y w³a-
œciciel Polfy. Jak wynika z  informacji „Rz”, Po-
lpharma, która ma wy³¹cznoœæ negocjacyjn¹,
wczoraj mia³a parafowaæ wstêpn¹ umowê zaku-
pu spó³ki, ale na przeszkodzie stan¹³ brak uzgod-
nieñ w  sprawie pakietu socjalnego.
- Po  ostatnim spotkaniu z inwestorem mamy
w¹tpliwoœci, czy zaaprobuje nasze propozycje -

mówi „Rz” Miros³aw Miara, szef „S” w Polfie.
Kolejne spotkanie z inwestorem wyznaczono na
dziœ. Zwi¹zkowcy domagaj¹ siê gwarancji za-
trudnienia i  dalszego istnienia firmy. - Strona spo-
³eczna musi zrozumieæ, ¿e aby firma dzia³a³a
efektywnie, musi te¿ efektywnie zatrudniaæ, a  w
Polfie jest dziœ przerost zatrudnienia - mówi „Rz”
Krzysztof Berndt. - Najwa¿niejsze dla firmy s¹
gwarancje rozwoju, co samoistnie prze³o¿y siê
na stabilnoœæ zatrudnienia.
Jerzy Starak rezygnuje z Rosji

Zakupowe szaleñstwo Jerzego Staraka, w³a-
œciciela Polpharmy, ma siê zakoñczyæ na Polfie
Warszawa. W ci¹gu nastêpnych 12 miesiêcy naj-
wiêksza polska firma farmaceutyczna skupi siê
na integracji wszystkich biznesów.
- Liczymy jeszcze na przejêcie Polfy Warszawa.
Trwaj¹ negocjacje ze zwi¹zkami zawodowymi,
które id¹ w dobrym kierunku - informuje Jerzy
Starak.

Wed³ug Marcina £uczyna, partnera firmy do-
radczej Trinity Capital Investments, rok to mini-
mum, aby zintegrowaæ wszystkie spó³ki.
- Bran¿a farmaceutyczna jest specyficzna. Po³¹-
czenie portfolio produktów i kana³ów dystrybucji
nie jest równoznaczne ze wzrostem sprzeda¿y.

Jeœli Polpharma bêdzie planowa³a wejœæ z no-
wymi lekami, np. na rynek kazachski, bêdzie
zmuszona siê do tego solidnie przygotowaæ - in-
formacja bêdzie musia³a trafiæ do ka¿dego leka-
rza i farmaceuty w kraju - t³umaczy Marcin
£uczyn.

Liczba akwizycji równie¿ nie u³atwia zadania.
W tym roku znany biznesmen kupi³ ju¿ trzy spó³-
ki, w tym dwie farmaceutyczne. W maju pod jego
skrzyd³a trafi³a marketingowo-sprzeda¿owa spó³-
ka Cenovapharma, a we wrzeœniu kazachski pro-
ducent leków Chimpharm. Trzecie przejêcie by³o
na rynku herbat: Herbapol Lublin (Jerzy Starak
ma 100 proc. udzia³ów) kupi³ Bio-Active. W ko-
lejce czeka jeszcze Polfa Warszawa, na któr¹
pod koniec wrzeœnia Polpharma dosta³a wy³¹cz-
noœæ. Co z rosyjskim producentem leków, z któ-
rym spó³ka prowadzi³a negocjacje? - Pieni¹dze
na akwizycje siê skoñczy³y. Skupimy siê na inte-
gracji biznesów - zapowiada Jerzy Starak.

W kasie od³o¿one jest jeszcze ponad 800 mln
z³ - tyle Polpharma obieca³a zap³aciæ za Polfê
Warszawa. Jeœli transakcja dojdzie do skutku, te-
goroczne zakupy uszczupl¹ konto starogardzkiej
spó³ki, wed³ug szacunków, o ponad 1 mld z³.
- Posi³kujemy siê przede wszystkim kredytami -
informuje Jerzy Starak.

Wed³ug Micha³a Pilkiewicza, szefa polskiego
oddzia³u IMS Health, tegoroczne przejêcia wpi-
suj¹ siê w strategiê Polpharmy budowania silnej
grupy w Europie Œrodkowej i Wschodniej. Jakie
bêd¹ kolejne cele?
- Strategicznymi rynkami s¹ Rosja, Ukraina, Tur-
cja i Kazachstan. W³asnego zak³adu produkcyj-
nego nie mamy w Turcji i na Ukrainie. Jednak nie
planujemy przejêcia ani inwestycji greenfield -
zastrzega Jerzy Starak. Dodaje, ¿e pod uwagê
brane jest joint venture b¹dŸ zakup mniejszoœcio-
wego pakietu akcji. - To plany na przysz³y rok -
mówi Jerzy Starak.
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Czekaj¹ na pakiet
Zwi¹zkowcy nie uzgodnili wci¹¿ pakietu socjal-

nego. Termin min¹³ o pó³nocy 12 paŸdziernika. Jeœli
zwi¹zki zawodowe i przedstawiciele Jerzego Sta-
raka nie zdo³aj¹ porozumieæ siê do tego czasu w
sprawie pakietu, zwi¹zkowcy zapowiadaj¹ spór
zbiorowy z zarz¹dem Polfy. Licz¹, ¿e w ten spo-
sób zmusz¹ potencjalnego inwestora do ustêpstw.

Wed³ug relacji zwi¹zkowców przedstawiciele
Polpharmy zaproponowali rozwi¹zania zawarte
ju¿ w zak³adowym zbiorowym uk³adzie pracy i
zapowiedzieli, ¿e przysz³a restrukturyzacja firmy
mo¿e obj¹æ po³owê za³ogi. - Na podpisanie pakietu
w takim kszta³cie nie mo¿emy siê zgodziæ - mówi
„Rz” Miros³aw Miara, przewodnicz¹cy „Solidar-
noœci” w Polfie. Zapewnia³, ¿e zwi¹zkowcy chc¹
kontynuowaæ rozmowy. Stawiaj¹ jednak swoje
warunki. Domagaj¹ siê m.in. gwarancji zatrudnie-
nia na dziesiêæ lat. - Inwestor nawet nie podj¹³ tego
tematu, za to ¿¹da³ zgody na restrukturyzacjê po³o-
wy zatrudnienia - mówi³ Miara. Czêœæ osób straci-
³aby pracê, reszta zosta³aby przeniesiona do nowo
utworzonych spó³ek zale¿nych. Za³oga Polfy we-
sz³a w spór zbiorowy podczas poprzedniego po-
dejœcia do prywatyzacji. Wtedy posz³o o to, ¿e w³a-
dze spó³ki nie chcia³y parafowaæ pakietu socjalne-
go ze zwi¹zkowcami przed sprzeda¿¹ firmy. Do
tej jednak nie dosz³o, wiêc spór zawieszono.

Prezes Polfy Warszawa Krzysztof Berndt pod-
kreœla w rozmowie z „Rz”, ¿e zarz¹d Polfy nie
ma nic wspólnego z jej prywatyzacj¹ - to sprawa
miêdzy prowadz¹cym j¹ Polskim Holdingiem
Farmaceutycznym a inwestorem. Nawet gdyby
w³adze Polfy zagwarantowa³y za³odze pakiet so-
cjalny, nie mia³oby to mocy prawnej. Tymcza-
sem zgodnie z prawem strona spo³eczna mo¿e
wejœæ w spór zbiorowy tylko z zarz¹dem spó³ki.
Polpharma nie komentowa³a negocjacji. - Obo-
wi¹zuje nas klauzula poufnoœci. Nie mo¿emy
udzielaæ ¿adnych informacji - powiedzia³a Mag-
dalena Rzeszotowska z Polpharmy. I odes³a³a do
PHF. - To doœæ trudna sytuacja. Zwi¹zkowcy chc¹
wiêcej, ni¿ Polpharma chce im daæ. Istnieje groŸ-
ba sporu zbiorowego - przyzna³a Ewa Wilcz-
Grzêdziñska, rzeczniczka PHF.

Kilka godzin póŸniej Polfa by³a ju¿ sprzedana.
- Polpharma nie chcia³a d³u¿ej czekaæ. Wszystko
by³o ju¿ wynegocjowane, poza pakietem socjal-
nym dla pracowników. Te mog¹ siê dalej toczyæ
miêdzy za³og¹ a nowym w³aœcicielem - t³uma-
czy³a zmianê decyzji Wilcz-Grzêdziñska.

Zwi¹zkowcy protestuj¹. - To oburzaj¹ce, ¿e rz¹d
zgodzi³ siê na sprzeda¿ przed ustaleniem pakietu
socjalnego. Sytuacja ju¿ i tak jest napiêta, bêdzie-
my robiæ akcjê protestacyjn¹ ze strajkiem w³¹cz-
nie - zapowiada Miara z „Solidarnoœci”. O sprze-
da¿y dowiedzia³ siê z prasy.

Zwi¹zkowcy maj¹ jeszcze inny pomys³ na roz-
wój Polfy. Chc¹, ¿eby przejê³a inn¹ pañstwow¹
Polfê z Tarchomina. - Skarb pañstwa zarobi³by
na sprzeda¿y, a my przenieœlibyœmy siê na obrze-
¿a Warszawy, sprzedaj¹c ten teren, gdzie teraz
jest fabryka. Dziêki temu uda³oby siê utrzymaæ w
rêkach pañstwa strategiczn¹ spó³kê - przekonuje
Miara. W PHF us³yszeliœmy, ¿e taki scenariusz
nie wchodzi w grê. ¤ ¤ ¤ ¤ ¤                  „Rzepa”, PB

NSZZ „Solidarnoœæ” GEDEON  RICHTER
POLSKA Sp. z o.o. przekaza³a na Jasn¹

Górê historyczny sztandar NSZZ „Solidarnoœæ”
Grodziskich Zak³adów Farmaceutycznych Po-
lfa. W 1981 roku tu¿ przed wprowadzeniem sta-

nu wojennego siostry zakonne wyhaftowa³y
sztandar dla Komisji Zak³adowej NSZZ „Soli-
darnoœæ” w Grodziskich Zak³adach Farmaceu-
tycznych Polfa. Poœwiêcenie sztandaru mia³o siê
odbyæ 13 grudnia 1981 roku.

Grodziskie sztandary
Dwa wa¿ne dla „Solidarnoœci” w Gedeon Richter Polska wy-
darzenia mia³y miejsce 18 wrzesnia podczas uroczystej sumy
koñcz¹cej XXIX Ogólnopolsk¹ Pielgrzymkê Ludzi Pracy na
Jasn¹ Górê. Przekazano na Jasn¹ Górê historyczny sztandar „Solidarnoœci” Gro-
dziskich Zak³adów Farmaceutycznych Polfa i poœwiêcono nowy sztandar.

Jednak sztandar „Solidarnoœci” zosta³ „aresz-
towany” i oplombowany przez MO. Rankiem 14
grudnia 1981 roku kilku cz³onkom „Solidarnoœci”
uda³o siê odzyskaæ symbol polfoskiej „Solidarno-
œci” z r¹k milicji. Sztandar oddali pod opiekê ksiê-

dza pra³ata Lucjana Rutkow-
skiego i ksiêdza Sylwestra
Zycha do koœcio³a Œw. Anny
w Grodzisku Mazowieckim.
Sztandar „Solidarnoœci” gro-
dziskiej Polfy zosta³ poœwiê-
cony dopiero w paŸdzierni-
ku 1989 roku.

Teraz Andrzej Kotlarski,
Rados³aw Gawroñski i Ire-
neusz Sosnowski, Ci, którzy
30 lat temu uratowali sztan-
dar z r¹k MO wraz z obec-
nym przewodnicz¹cym Ko-
misji Miêdzyzak³adowej
„Solidarnoœci” Januszem
Grudniewskim przekazuj¹

go na Jasn¹ Górê do Bastionu Œwiêtego Rocha.
W posiadaniu „Solidarnoœci” GEDEON  RICH-
TER Polska Sp. z o.o. pozostaje poœwiêcona re-
plika przekazanego na Jasn¹ Górê historyczne-
go sztandaru z 1981 roku.¤¤¤¤¤

Bp Kazimierz Ry-
czan, Krajowy

Duszpasterz Ludzi
Pracy uroczyœcie
poœwiêci³ nowy
sztandar NSZZ „So-
lidarnoœæ”. Nowy
sztandar NSZZ „So-
lidarnoœæ” GEDE-
ON  RICHTER  Pol-
ska Sp. z o.o. zosta³
ufundowany przez
pracodawcê w
zwi¹zku ze zmian¹
nazwy firmy „Gro-
dziskie Zak³ady Far-
maceutyczne Polfa
Sp. z o.o.” na „GE-
DEON RICHTER
Polska Sp. z o.o.”.

Nowy sztandar wykona³y Siostry Westiarki z
Milanówka w 2011 roku wzoruj¹c siê na histo-
rycznym sztandarze NSZZ „Solidarnoœæ” Gro-
dziskich Zak³adów Farmaceutycznych Polfa z
1981 roku, teraz przekazanym na Jasn¹ Górê jako
dar o³tarza. Poczet sztandarowy poœwiêconego
nowego sztandaru stanowili: Leszek Szczepañ-
ski, Andrzej Siedlecki i Piotr Niewiadomski.

W XXIX Ogólnopolskiej Pielgrzymce Ludzi

Przekazanie na Jasn¹ Górê historycznego sztandaru
„Solidarnoœci” Grodziskich Zak³adów Farmaceutycz-
nych Polfa

Pracy na Jasn¹ Górê, która zgromadzi³a kilka-
dziesi¹t tysiêcy cz³onków „Solidarnoœci” z ca³ej
Polski wziê³o udzia³ wielu cz³onków „Solidarno-
œci” z GEDEON RICHTER Polska Sp. z o.o., z
MIFAMU S.A. w Milanówku a tak¿e z Zak³adu
Wodoci¹gów i Kanalizacji w Grodzisku Maz.
Cz³onkowie „Solidarnoœci” z powiatu grodziskie-
go wziêli równie¿ dzieñ wczeœniej udzia³ w Euro-
demonstracji we Wroc³awiu.¤¤¤¤¤

Janusz Grudniewski

Poœwiêcenie nowego sztandaru „Soli-
darnoœci” GEDEON  RICHTER  Pol-
ska  Sp. z o.o. na Jasnej Górze

Nasza Polska | 28.9.201
na tytu³owa | Strona: 1 | Autor: Pawe³ Sier-
giejczyk
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Protestuj¹cy ustawili taczkê przed budynkiem,
jako wyraz braku zaufania dla zarz¹du. Ob-

rzucili fasadê budynku jajkami. Trzymali trans-
parenty z has³ami: „Nie dla dyskryminacji i mob-
bingu”, „Tak dla godziwych wynagrodzeñ”, „Nie
dla oszczêdnoœci na bezpieczeñstwie”.
- Przyszliœmy zamanifestowaæ przeciwko mob-
bingowi, dyskryminacji i niedop³acaniu pracow-
ników - mówili zwi¹zkowcy, organizatorzy pikie-
ty, którzy wzywali do przy³¹czenia siê do pikiety
pracowników, którzy w tym czasie wychodzili z
zak³adu po pracy.

Pikietê zorganizowa³ komitet strajkowy powo-
³any przez trzy zwi¹zki zawodowe: Solidarnoœæ,
Zwi¹zek Zawodowy Pracowników Ruchu Ci¹-
g³ego i Spo³eczny Zwi¹zek Zawodowy „Pu³awy”.
W pu³awskich zak³adach dzia³a szeœæ zwi¹zków
zawodowych.

Spó³ka wyda³a oœwiadczenie, w którym pod-
kreœlono, ¿e „forum publiczne nie jest w³aœciwym
miejscem do wyjaœniania bezzasadnych - zada-
niem zarz¹du - zarzutów tzw. nêkania pracowni-
ków”. „Pikieta nie mo¿e byæ sposobem rozstrzy-
gania prywatnych sporów z pracodawc¹. Indywi-
dualne spory pracownicze powinny byæ rozpatry-
wane przez s¹dy” - g³osi oœwiadczenie. Jak po-
dano, spó³ka prowadzi obecnie tylko trzy sprawy
s¹dowe z pracownikami dotycz¹ce dyskrymina-
cji i mobbingu. „Zapad³e ju¿ w tych sprawach
orzeczenia nie wskaza³y, aby spó³ka dopuszcza-
³a siê takich dzia³añ” - czytamy w oœwiadczeniu.
Rzecznik ZA Pu³awy Grzegorz Kulik powiedzia³,
¿e spó³ka planuje podwy¿ki, ale chce je po³¹czyæ
z wprowadzeniem nowego taryfikatora p³acowe-
go. Zarz¹d prowadzi rozmowy na ten temat ze
zwi¹zkowcami, ostatnio zaproponowa³ przyzna-
nie 6-proc. dodatku do p³ac, z wyrównaniem od 1
lipca, który by³by minimaln¹ podwy¿k¹ po wpro-
wadzeniu od przysz³ego roku nowego taryfikato-
ra p³ac. - Stary taryfikator jest anachroniczny. Nad
nowym pracuje niezale¿na firma. Zarz¹d chce,
aby w jego tworzeniu mieli te¿ udzia³ zwi¹zkow-
cy - powiedzia³ Kulik.
- Na temat spe³nienia drugiego i trzeciego postu-
latu pracodawca odmawia rokowañ. Przy trze-
cim - p³acowym - pracodawca proponuje przed-
³u¿enie negocjacji do koñca grudnia tego roku.
Do tego czasu mia³by zostaæ opracowany nowy
taryfikator kwalifikacyjny stanowisk pracy. Od
zgody organizacji zwi¹zkowych na jego wdro¿e-
nie zarz¹d uzale¿nia ewentualne uruchomienie
œrodków na podwy¿ki. Nie mo¿emy siê zgodziæ
na takie rozwi¹zania - informuje Pawe³ Maci¹g,
rzecznik prasowy protestuj¹cych zwi¹zkowców.
W³adze Azotów po rozmowach ze stron¹ zwi¹z-
kow¹ zaproponowa³y 6-procentow¹ podwy¿kê z
wyrównaniem od 1 lipca 2011 r. - Dzia³acze spo-
tkali siê z zarz¹dem, wydaje siê, ¿e stanowiska

Pikieta, i co dalej?
Kilkudziesiêciu pracowników Zak³adów Azotowych Pu³a-
wy pikietowa³o 15 wrzeœnia przed siedzib¹ zarz¹du spó³ki.
Domagali siê m.in. podwy¿ek p³ac i protestowali przeciw-

ko praktykom mobbingu stosowanym ich zdaniem przez zarz¹d.
znacznie siê zbli¿y³y, dlatego nie rozumiem, komu
i czemu ma s³u¿yæ ta pikieta. Dziwi mnie taka
forma dzia³ania przy pomocy taczek, gwizdów i
krzyków - mówi Grzegorz Kulik, rzecznik praso-
wy ZA Pu³awy.

Przedstawiciele zarz¹du spó³ki nie odnosz¹ siê
do zwi¹zkowego zarzutu o mobbing, chocia¿ pro-
testuj¹cy przedstawili podczas pikiety konkretne
przypadki. - Nie rozumiemy tego punktu. Proces
restrukturyzacji stanowisk jest konieczny. Jeœli
firma chce siê rozwijaæ. Nie zwalniamy przy tym
osób. Nikt nie zagwarantuje sprawowania kierow-
niczego stanowiska do¿ywotnio. Poza tym kwe-
stie personalne nie mog¹ byæ podstaw¹ do sporu
zbiorowego. Od rozwi¹zywania takich spraw s¹
s¹dy - t³umaczy Kulik.
Bêdzie referendum strajkowe

Fiaskiem zakoñczy³y siê rozmowy zwi¹zkow-
ców ZA Pu³awy z przedstawicielami zarz¹du.
Zwi¹zkowcy nie wykluczaj¹ mo¿liwoœci strajków
w chemicznym potentacie.
- Delegacja, któr¹ przys³a³ zarz¹d, nie mia³a ¿ad-
nych pe³nomocnictw. Uznaliœmy wiêc, ¿e dysku-
sja nie ma sensu. Zdecydowaliœmy siê wiêc na
referendum strajkowe - mówi¹ zwi¹zkowcy.
Stwierdzaj¹, ¿e nakreœlone zosta³y ju¿ trzy pyta-
nia w referendum, które zwi¹zkowcy chcieliby
zadaæ za³odze:
- czy postulaty komitetu strajkowego uznajesz za
s³uszne?,
- czy jesteœ za strajkiem w spó³ce?
- czy w ewentualnym strajku weŸmiesz udzia³?
Co zaproponowa³ zarz¹d spó³ki? Zarz¹d zapro-
ponowa³ 6 proc. dodatek do pensji, który bêdzie
gwarantem minimalnej podwy¿ki dla ka¿dego
pracownika po wprowadzeniu nowego taryfika-
tora. Dodatek by³by wyp³acony z wyrównaniem
od 1 lipca. Propozycja ta oznacza³aby wzrost kosz

tów wynagrodzeñ w spó³ce o 11,4 mln z³. Œrednia
pensja w Pu³awach to obecnie 4600 z³ brutto.
Grzegorz Kulik, rzecznik prasowy Pu³aw poin-
formowa³ „Parkiet”, ¿e zarz¹d ju¿ skorygowa³
swoj¹ ofertê. Zaoferowa³ 6 proc. podwy¿ki w for-
mie dodatku z wyrównaniem od 1 lipca, choæ
wczeœniej by³a mowa o 4 procentach.
Jak dowiedzia³ siê „Parkiet” zwi¹zki wstrzymuj¹
siê z referendum strajkowym. - Czekamy na wy-
nik posiedzenia zarz¹du, bo nieoficjalnie dowie-
dzieliœmy siê, ¿e zarz¹d bêdzie chcia³ dojœæ do
porozumienia - powiedzieli zwi¹zkowcy.

Czêœæ zwi¹zków zawodowych z Pu³aw nie po-
piera sporu zbiorowego. Trzy organizacje zwi¹z-
kowe z ZA Pu³awy zdementowa³y jakoby uczest-
niczy³y w sporze zbiorowym. Na pocz¹tku tygo-
dnia pojawi³y siê informacje, ¿e wszystkie szeœæ
dzia³aj¹cych w ZA Pu³awy organizacji zwi¹zko-
wych popiera spór z zarz¹dem. W sporze nie
uczestnicz¹: Zwi¹zek Zawodowy Kadra - Azoty,
Miêdzyzak³adowa Organizacja ZZIT przy ZA
Pu³awy oraz MZZP ZA Pu³awy.

Spór trwa od kilku tygodni. Jego g³ównym pod-
³o¿em s¹ postulaty p³acowe. Czêœæ zwi¹zkow-
ców nie jest tak¿e zadowolona ze sposobu zarz¹-
dzania zak³adami, gro¿¹ nawet strajkiem.
Chc¹ byæ w³aœcicielami
- Chcemy wzi¹æ udzia³ w prywatyzacji ZA Pu³a-
wy i jesteœmy gotowi z³o¿yæ ofertê - powiedzia³
„Parkietowi” Rafa³ Nowak, prezes Spó³ki Pra-
cowniczej Chemia Pu³awy. Nowak podkreœli³, ¿e
podstawowy zakres dzia³alnoœci firmy, to w³aœnie
uczestnictwo w prywatyzacji zak³adów.

Pu³awy próbowano ju¿ sprywatyzowaæ pod ko-
niec 2009 r. Zainteresowanie inwestorów by³o jed-
nak ma³e, a wi¹¿¹c¹ ofertê z³o¿y³a prawdopo-
dobnie tylko SP Chemia Pu³awy. Oferta zosta³a
odrzucona - przypomina „Parkiet”.
Rafa³ Nowak obawia siê, ¿e og³aszaj¹c nowe
zaproszenie MSP postawi zaporowe warunki,
uniemo¿liwiaj¹ce jego firmie udzia³ w prywaty-
zacji. Podkreœli³, ¿e SP Chemia Pu³awy jest goto-
wa zmodyfikowaæ ofertê, aby sprostaæ wymo-
gom sprzedaj¹cego - czytamy w „Parkiecie”.¤¤¤¤¤

wnp.pl, Parkiet, Dziennik Wschodni, PAP
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Walne Zachemu, które mia³o miejsce
19 wrzesnia, na którym karty roz-

daje gie³dowy potentat chemiczny, mia³o
wyraziæ zgodê na sprzeda¿ czêœci bydgo-
skiego przedsiêbiorstwa. Chodzi o segment
tworzyw sztucznych, konkretnie granula-
ty kablowe oraz mieszanki proszkowe,
wykorzystywane np. do produkcji profili
okiennych czy listew przypod³ogowych.
Zachem podaje, ¿e przynosi on mniej ni¿ 5
proc. jego przychodów. W 2009 r. jego
obroty siêgnê³y niemal 900 mln z³.
Inwestor „w organizacji”

Kim jest kupuj¹cy? W porz¹dku obrad
spó³ka Polivinyl jest okreœlana mianem ,,w
organizacji”. Wniosek o zgodê na koncen-
tracjê trafi³ do Urzêdu Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów (UOKiK) ju¿ 23
sierpnia. Urz¹d antymonopolowy nie chce
ujawniæ ¿adnych szczegó³ów. Nam uda³o
siê jedynie ustaliæ, ¿e Polivinyl nie nale¿y
do Grupy Ciech.
- Zgodnie z programem restrukturyzacji,
który zak³ada koncentracjê na najwa¿niej-
szych biznesach, dokonujemy równie¿ dez-
inwestycji. Sprzeda¿ zorganizowanej
czêœci przedsiêbiorstwa produkuj¹cej two-
rzywa sztuczne jest w³aœnie jedn¹ z nich.

W sierpniu zawarto umowê przed-
wstêpn¹ z niezwi¹zan¹ z Grup¹ Ciech
spó³k¹ Polivinyl. Na tym etapie strony zo-
bowi¹za³y siê do zachowania klauzuli po-
ufnoœci - mówi Piotr Kuzimski, rzecznik
Zachemu.
- Wspó³pracujemy wy³¹cznie z wiarygod-
nymi partnerami biznesowymi - podkreœla
Krzysztof Grad, rzecznik Grupy Ciechu.
Znaki zapytania Transakcja mo¿e mieæ
istotne znaczenie dla krajowego rynku
tworzyw, a szczególnie dla w³oc³awskie-
go Anwilu, który ma podobny segment
produkcji. - Je¿eli te aktywa kupi inwe-
stor bran¿owy, mo¿e doprowadziæ do
zmian na rynku - prognozuje ekspert z
bran¿y, prosz¹cy o zachowanie anonimo-
woœci.

Dlaczego Anwil, który nale¿y do Orle-
nu, nie ubieg³ spó³ki Polivinyl?
- Produkcja granulatów w Anwilu jest
wystarczaj¹ca, zaspokoiæ zapotrzebowa-
nie rynku. Poza tym Zachem jest zlokali-
zowany zbyt blisko Anwilu, wiêc z logi-
stycznego punktu widzenia te¿ siê to nie
uk³ada - t³umaczy przedstawiciel w³oc³aw-
skiej spó³ki, który równie¿ chce zachowaæ
anonimowoœæ.

Za³oga bydgoskiej spó³ki te¿ nie wie, kim
jest inwestor dla czêœci Zachemu.
- W poniedzia³ek bêdziemy mieli spotka-
nie z zarz¹dem. Chcemy dowiedzieæ siê,
jakie warunki uzyskuj¹ pracownicy Za-
chemu. O spó³ce Polivinyl nic mi wiêc
obecnie nie wiadomo - twierdzi Andrzej
Werner, przewodnicz¹cy Solidarnoœci
Zachemu.¤¤¤¤¤                          Puls Biznesu

Wielka chemia w polityce
- Ciech prowadzi w Zachemie gospodar-
kê rabunkow¹ - twierdz¹ zwi¹zkowcy.
- Obawamy siê, ¿e Zachemowi grozi upa-
d³oœæ - mówi¹ politycy. - Nie bierzemy
udzia³u w kampanii wyborczej - odpowia-
daj¹ w Zachemie.

Znowu zrobi³o siê gor¹co wokó³ bydgo-
skiego Zachemu. Tym razem na rêce po-
lityków Platformy Obywatelskiej zwi¹zki
zawodowe z³o¿y³y apel o pomoc firmie.
- Od momentu, gdy w³aœcicielem Zache-
mu zosta³ Ciech odnosimy wra¿enie, ¿e
jest to gospodarka rabunkowa na nie ko-
rzyœæ naszej firmy. Bywa³y czasy, gdy zysk
netto w naszej firmie waha³ siê w grani-
cach 120 milionów z³otych. Lecz ju¿ na
grudzieñ 2008 roku plus wynosi³ 11,42 mi-
liona, a w grudniu 2009 roku by³ ju¿ na
minusie 8,3 miliona. W lipcu 2011 roku za-
d³u¿enie siêgnê³o 23 milionów z³otych -
szacuj¹ dzia³acze zwi¹zkowi.

Zwi¹zkowcy twierdz¹, ¿e obiecane in-
westycje s¹ realizowane z pieniêdzy wy-
generowanych przez sam Zachem oraz z
po¿yczek, których sp³at¹ obci¹¿ona jest
bydgoska firma.
- Ciech na poczet zad³u¿enia zajmuje

Czy Zachem
upadnie?
Jeœli tajemnicza spó³ka Polivinyl kupi czêœæ Zachemu, to przejmie produkcjê
tworzyw producenta nale¿¹cego do Grupy Ciech. Dla Ciechu, którym kieruje
Ryszard Kunicki, sprzeda¿ czêœci Zachemu to element restrukturyzacji grupy.
Dla rynku transakcja mo¿e oznaczaæ zmiany. Jak du¿e? To siê rozstrzygnie,
gdy bêdzie wiadomo, kto stoi za spó³k¹ Polivinyl.

wszystkie dochodowe dzia³y firmy. Kupi³
Centrum Biznesowe Pianki, a w progra-
mie naprawczym wymusi³ zwolnienia gru-
powe. Pozosta³ w Zachemie tylko jeden
atrakcyjny biznes - Nowa Technologia
GTE i obawiamy siê, ¿e zostanie przez
Ciech przejêta za nasze za d³u¿enie. Zo-

stanie tylko to, co jest w firmie nie docho-
dowe - uwa¿aj¹.

Pod Zachemem konferencjê prasow¹
zorganizowali cz³onkowie PiS - Kosma Z³o-
towski i Tomasz Rega. - Mamy sygna³y,
¿e sytuacja firmy jest bardzo trudna, grozi
jej upad³oœæ. Teraz, przed wyborami, nikt
nie chce tego przyznaæ, ale po wyborach
mo¿e okazaæ siê, ¿e te informacje s¹ praw-
dziwe. Dlatego ju¿ teraz wzywamy poli-
tyków PO, by ratowali bydgoskie przed-
siêbiorstwo - zaznacza Tomasz Rega.
- Operujemy w przestrzeni gospodarczej,
a nie politycznej, nie bêdziemy komento-
waæ przedwyborczych wyst¹pieñ polity-
ków. Zwi¹zki zawodowe w firmie maj¹
mo¿liwoœæ poznania sytuacji finansowej
firmy. Kolejne spotkanie ze zwi¹zkami
odbêdzie siê w œrodê - zaznacza Piotr
Kuzimski, rzecznik Zachemu.¤¤¤¤¤

Expres Bydgoski
Nasza Polska | 28.9.201
na tytu³owa | Strona: 1 | Autor: Pawe³ Sier-
giejczyk
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Portal internetowy Nowy Ekran jako pierwsze
medium w Polsce, w artykule z 26 IX p.t.

„Wielka tajemnica Rostowskiego i Pawlaka - eks-
plozja bomby zad³u¿eniowej” poinformowa³ o
wysokim prawdopodobieñstwie, ¿e d³ug publicz-
ny w Polsce przekroczy³ próg ostro¿noœciowy 55
% Produktu Krajowego Brutto. Konsekwencj¹ po-
twierdzenia tej okolicznoœci bêdzie istotne zmniej-
szenie presti¿u finansowego Polski oraz w œwietle
aktualnego ustawodawstwa koniecznoœæ zrówno-
wa¿enia bud¿etu pañstwa na 2013 r. (wysokie pod-
wy¿ki podatków i du¿e ciêcia wydatków).

O problemie wzmiankowa³a m.in. Wirtualna Pol-
ska, Gazeta Prawna oraz portal Mo-
ney.pl. Charakterystyczna jest rozbie¿-
noœæ szacunków kursu przy którym
d³ug przekroczy próg 55 % od 4,40 do
4,90 z³/euro. Równie charakterystycz-
na jak zmowa milczenia wobec analizy
banku Nomura, której wynikiem jest
kurs 4,2363 z³/euro. W reakcji na pu-
blikacjê Nowego Ekranu w dniu 27
wrzeœnia 2011 r. Jacek Rostowski za-
pewnia³ o ma³ym ryzyku przekrocze-
nia progu jednak nie podaj¹c ¿adnych
szczegó³ów i nie przywo³uj¹c jakichkol-
wiek analiz. A szkoda. W opublikowa-
nej we wrzeœniu 2011 r. Strategii zarz¹-
dzania d³ugiem sektora finansów publicz-
nych w latach 2012-2015 Ministerstwo
Finansów poinformowa³o, ¿e oczekuje w 2011 r.
wskaŸnika poziomu pañstwowego d³ugu publiczne-
go do PKB w wysokoœci 53,8 % przy kursie 4,35 z³/
euro (nota bene wed³ug projekcji ministerstwa z³oty
ma siê umacniaæ np. do 4,00 z³/euro na koniec 2012 r.
czy 3,5 z³/euro w 2015 r.). W tym samym miesi¹cu
z³oty os³ab³ do ponad 4,52 z³/euro, a szef minister-
stwa perorowa³, ¿e krytyczny wskaŸnik wynosi ok.
53 %, a nie ok. 54 % jak wyliczyli jego urzêdnicy.

Œwiadomoœæ niedomówieñ i sprzecznoœci wy-
stêpuje. Aby nie daj Bo¿e ktoœ nie zapyta³ o szcze-
gó³y, dla ukrycia prawdy o stanie finansów pu-
blicznych uchwalono zmiany w ustawie o dostê-
pie do informacji publicznej. Nieprzypadkowo re-
strykcje uzasadnia siê „wa¿nym interesem gospo-
darczym pañstwa”.

Z drugiej strony zmowa milczenia zaczê³a pê-
kaæ. Wed³ug pragn¹cego zachowaæ anonimowoœæ
pracownika Narodowego Banku Polskiego: „inter-
wencja banku z dnia 23 wrzeœnia mia³a na celu okre-
œlenie reakcji rynku. Stanowi³a przygotowanie do
zasadniczych interwencji naszych banków g³ów-
nie w ostatnich dniach grudnia. Celem jest przej-
œciowe umocnienie z³otego. Decyzja zapad³a na naj-
wy¿szych szczeblach. Maj¹ zostaæ zachowane
pozory zdrowia finansów publicznych kosztem

Bankierzy wydymaj¹
Polaków w grudniu
Polsce grozi przepadek miliardów. Czo³owe banki in-
westycyjne œwiata przygotowuj¹ atak spekulacyjny. Ta-

jemnicê poliszynela stanowi udzia³ w ataku renegatów z Polski, wœród któ-
rych s¹ osoby zajmuj¹ce najwy¿sze stanowiska pañstwowe.

rezerw dewizowych”.
Czo³owe banki inwestycyjne œwiata przygoto-

wuj¹ atak spekulacyjny na Polskê. Spekulanciwy-
korzystuj¹ zmiennoœæ manipulowanego przez nich
kursu z³otego.

Od kilku miesiêcy nastêpuje wzrost awersji do
ryzyka na rynkach wschodz¹cych, zw³aszcza w
ogarniêtej pog³êbiaj¹cym siê kryzysem zad³u¿enio-
wym Europie. Jej efektem jest ucieczka kapita³ów
zagranicznych, a w konsekwencji os³abienie z³ote-
go. Przypomnijmy, ¿e euro jeszcze w maju 2011 r.
kosztowa³o œrednio ok. 3,95 z³, a przed interwen-
cj¹ NBP w dniu 23 wrzeœnia 2011 r. umocni³o siê
do 4,52 z³.

S³aby z³oty to wysoka z³otowa równowartoœæ
polskiego d³ugu publicznego, co stanowi przes³an-
kê interwencji NBP przy wspó³pracy Banku Go-
spodarstwa Krajowego. Rzucenie przez te banki
waluty na rynek (g³ównie z rezerw walutowych,
oraz z walutowego rachunku Ministerstwa Finan-
sów) spowoduje umocnienie z³otego. Krótkoter-
minowy charakter interwencji (mocny z³oty na
dzieñ 31 grudnia 2011 r.) oraz ograniczone rezerwy
spowoduj¹ rych³e jej zakoñczenie i ponowne os³a-
bienie z³otego, nawet o gwa³townym panicznym
charakterze z przebiciem kursu sprzed interwen-
cji. Na koniec nast¹pi niewielkie odbicie (umocnie-
nie z³otego), ale prawdopodobnie z³oty bêdzie nie-
co s³abszy ni¿ przed interwencj¹.

Rezerwy walutowe NBP s¹ ograniczone. Wyno-
sz¹ 107 mld dolarów (koniec sierpnia 2011 r.), przy
dziennych obrotach na œwiatowym rynku FOREX
w wysokoœci 4 bln dolarów (kwiecieñ 2010 r.).
Dzienne obroty na rynku walutowym FOREX z
udzia³em z³otego s¹ rzêdu 6 mld dolarów. Przed-
miotem gry spekulacyjnej przeciwko Polsce bê-
dzie kilkadziesi¹t miliardów euro. Nieoficjalnie
mówi siê nawet o 40-50 mld euro w g³ównej fazie.
Dla ustalenia uwagi przyjmiemy atak z wykorzy-
staniem 10 mld euro. Jaki jest mechanizm ataku?

Pierwsza faza. Przygotowania. Skup taniego z³o-
tego przez wtajemniczone banki inwestycyjne. Œred-
ni kurs 4,4 z³/euro (poziom kursów orientacyjny).
Spekulant sprzedaje 10,00 mld euro kupuj¹c 44,00
mld z³otych.

Druga faza. Interwencja NBP i atak hien. Skup
taniej waluty sprzedawanej w ramach interwencji
przez NBP. Œredni kurs 4,1 z³/euro. Spekulant sprze-
daje 44,00 mld z³ kupuj¹c 10,73 mld euro.

Trzecia faza. Pora¿ka NBP, koniec interwencji.
Z³oty leci na zbity pysk. Œredni kurs 4,6 z³/euro.
Spekulant sprzedaje 10,73 mld euro, kupuj¹c 49,36
mld z³.

Czwarta faza. Odbicie z³otego po panice. Œredni
kurs 4,5 z³/euro. Spekulant sprzedaje 49,36 mld z³,
kupuje 10,97 mld euro.

Zysk bankierów inwestycyjnych z wszystkich
faz ataku wynosi 1 mld euro z ka¿dych 10 mld
euro zaanga¿owanych w pierwsz¹ fazê, stopa zy-
sku 10 %. W szumie komputerów i stukocie klawi-
szy. Bez produkcji, bez plonów, dziêki manipula-
cji oraz dostêpie do informacji, które uczyniono
poufnymi dla obywateli.

Przy testowaniu przez spekulantów
progu odpuszczenia przez NBP inter-
wencji (szybkie wyczerpywanie rezerw
i dalsza niemo¿noœæ obrony kursu) oraz
silniejszym rozchwianiu kursów, straty
Polski mog¹ siêgaæ ponad 20 mld z³. Jest
to suma z grubsza odpowiadaj¹c¹ rocz-
nym wydatkom bud¿etu pañstwa na
szkolnictwo wy¿sze, naukê i kulturê ra-
zem wziête (17,7 mld z³ w 2011 r.) lub na
obronê narodow¹ (20,3 mld z³ w 2011 r.).

Atak zostanie przeprowadzony z
wykorzystaniem ró¿nych instrumen-
tów: transakcji natychmiastowych, ter-
minowych oraz pochodnych. Dodatko-
we zyski zapewni¹ spekulacje na fluk-

tuacjach stóp procentowych, których spodziewa-
j¹ siê spekulanci.

Koncepcja ataku jest oparta o pewnoœæ speku-
lantów, ¿e polscy politycy nie rozwi¹zuj¹ proble-
mów finansowych kraju. Zamiataj¹ je pod dywan
uciekaj¹c siê do sztuczek finansowo-ksiêgowych
dla ratowania sto³ków pod ty³kami. Tajemnicê po-
liszynela stanowi udzia³ w ataku renegatów z Pol-
ski, którzy pracuj¹ dla banków inwestycyjnych.
Renegatów, wœród których s¹ osoby zajmuj¹ce naj-
wy¿sze stanowiska pañstwowe. Zapewniaj¹ oni
informacje oraz odpowiadaj¹ za oczekiwane przez
spekulantów zachowania decydentów w Polsce.

Tymczasem opinia publiczna w Polsce jest w
perfidny sposób zasypywana tematami zastêpczy-
mi. Media g³ównego nurtu odwracaj¹ uwagê Pola-
ków od problemów finansowych Polski. Polacy
nie maj¹ szansy dowiedzieæ siê co zamierzaj¹ przed-
siêwzi¹æ politycy w obliczu ataku spekulacyjnego
i kryzysu finansów publicznych. Bankierzy inwe-
stycyjni musz¹ mieæ spokój. A my? Bêdziemy
wykrwawiaæ siê p³ac¹c wy¿sze podatki - VAT i
nowe podatki - katastralny?¤¤¤¤¤

Tomasz Urbaœ
Autor jest przewodnicz¹cym
Ruchu Wolnoœæ i Godnoœæ
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Priorytety polskie na okolicznoœæ naszej
prezydencji s¹ tak ogólnikowe, ¿e ¿ad-

ne (nie uwzglêdniono podstawowej spra-
wy - wyrównania dop³at dla rolników pol-
skich).

Wœród fanfar podjêliœmy, tzn. podjêli nasi
rz¹dz¹cy, ciê¿ki trud pchania Europy na
nowe tory: „Dalej, bry³o, z posad œwiata”
itd. Polska natchnie Europê nowym opty-
mizmem, Polska jest krain¹ wszelkiej
szczêœliwoœci itp. - la³o siê ze z³otoustych i
wspomagaj¹cych ich medialnych klakie-
rów. Od ciek³ego lukru p³yn¹cego z ust
Ma³gorzaty Wyszyñskiej i Piotra Kraœki w
„Wiadomoœciach” zbiera³o na md³oœci. Na
placu Defilad w Warszawie rozstawiono
bajeczne dekoracje (ile to kosztowa³o,
warto zapytaæ w imieniu tysiêcy polskich
niedo¿ywionych dzieci), kto œpiewa³, nie
wiem, bo balu na Titanicu ogl¹daæ mi
siê nie chcia³o. Doœæ, ¿e by³o „fajowo”,
„w porzo”, a minister Nowak S³awo-
mir, król intelektu i polszczyzny, wy-
krzykn¹³ nawet w swoim wspania³ym
stylu: „O kurde...”.
Za g³êbokiego komunizmu i gierkow-
skiego raju Stanis³aw Barañczak napi-
sa³ historyczny tekst „Fasada i ty³y”.
Nie chc¹c siê dalej zapo¿yczaæ, powiem
skromnie: dekoracje ³adne, ale trumna
za kulisami. W teatrze trumna wró¿y
jak najgorzej. Czego te¿ ¿yczê mi³oœci-
wie nam panuj¹cym. ¯eby ich wresz-
cie zmiot³o za kulisy.

Bo za kulisami trwa tymczasem pla-
nowe „dorzynanie watah” wed³ug re-
cepty ministra Rados³awa Sikorskiego.
Mo¿e niekoniecznie w³asnej.
Wszyscy na jednego

Ale Sikorski ma i w³asne, nad wyraz ory-
ginalne, pionierskie sposoby. Jako jedyny
w dziejach III RP minister poskar¿y³ siê
Stolicy Apostolskiej na obywatela swoje-
go kraju o. Tadeusza Rydzyka, który
oœmieli³ siê skrytykowaæ rz¹d w Parlamen-
cie Europejskim za blokowanie inicjatywy
toruñskiej geotermii (inicjatywy id¹cej w
parze z unijnymi za³o¿eniami korzystania
ze Ÿróde³ energii odnawialnej).

Czy m¹¿ Anne Applebaum, donosz¹cej
na w³adze Wêgier za rzekome ³amanie
wolnoœci s³owa, zna coœ takiego jak wstyd?
Donos na cz³owieka, który najdos³owniej
z niczego - z datków permanentnie oœmie-
szanych ubogich ludzi, „moherowych be-
retów” - zbudowa³ radio, telewizjê, dzien-
nik i œwietn¹ patriotyczn¹ uczelniê, jest
hañb¹. Do³¹czy³ do chóru przeœwietny
brukselski karierowicz Micha³ Kamiñski,
odgrzewaj¹c obrzydliwe kalumnie pod
adresem o. Tadeusza Rydzyka. Ci ludzie,
bior¹cy niewiarygodne pieni¹dze za repre-
zentowanie Polski w kraju i na œwiecie,
nierobi¹cy dla Polski nic, oœmielaj¹ siê rzu-
caæ oszczerstwa na cz³owieka, który ze

Fanfary nad trumn¹
Z wielk¹ pomp¹, zadêciem i s³owami pe³nymi zachêt do mi-
³oœci (to ju¿ znamy) i monolitowego wsparcia wizerunku III
RP podczas jej prezydencji rozpoczêliœmy swoj¹ zwyczajn¹,
przydzia³ow¹ kadencjê w euroko³chozie, pardon, Unii Euro-
pejskiej. Medialny spektakl trwa, a za jego kulisami rozgrywa siê tymczasem
planowe „dorzynanie watah” wed³ug recepty ministra Rados³awa Sikorskiego.

skromnych œrodków niezamo¿nych ludzi
zbudowa³ media bêd¹ce znacz¹cym anti-
dotum na medialne k³amstwa salonu i
mydlenie Polakom oczu. I nie ukrad³ na-
wet z³otówki, nie mówi¹c ju¿ o milionie.
Dyrektora Radia Maryja krytykuj¹ niejed-
nokrotnie ci, którzy buduj¹ swoje fortuny
na karkach 13 mln Polaków ¿yj¹cych na
granicy ubóstwa. I codziennie z nich kpi¹,

s¹cz¹c „propagandê sukcesu”, która da-
leko przeros³a czasy Gierka.

Tu¿ przed s³awetnym objêciem prezy-
dencji na ulicach Warszawy protestowa³a
„Solidarnoœæ”, 80 tys. osób z transparen-
tami: „Polityka wasza, bieda nasza”. I nic.
Premiera przy tym nie by³o. Mo¿e gra³
gdzieœ w pi³kê? Przecie¿ to tylko kulisy,
potiomkinowska fasada objawi³a ca³¹
swoj¹ moc 1 lipca, kiedy „zap³on¹³” Pa³ac
Kultury im. Józefa Stalina.

Medialny spektakl mia³ te¿ swoj¹ inn¹
ods³onê. Oto ze sk³adu sêdziowskiego
sprawy Janusz Kaczmarek vs. Jaros³aw
Kaczyñski odsuniêto sêdziego, który skie-
rowa³ prezesa PiS na badania psychia-
tryczne. Ale od czegó¿ „merdia”? W Ra-
diu Zet natychmiast zorganizowano „son-
dê”. Wed³ug jej wyników 43 proc. Pola-
ków uzna³o, ¿e pan premier Kaczyñski po-
winien siê poddaæ badaniom psychiatrycz-
nym! A te zapewne wykaza³yby u niego,
jak niegdyœ w Sowieckim Sojuzie u tysiê-
cy zadrêczonych w „psychuszkach” i u
cudem ocala³ego W³adimira Bukowskie-
go, „schizofreniê bezobjawow¹” wed³ug
diagnozy sowieckiego lekarza kagiebisty.
To jest w³aœnie kolejny pokaz „polityki mi-
³oœci” i wielkiej demokracji, któr¹ Polska

Tusków, Sikorskich, Komorowskich, Kut-
zów, Niesio³owskich zadziwi Europê. W
nowym opakowaniu starego, czerwonego
totalitaryzmu.

Ta przeœwietna prezydencja, która w
tym wykonaniu nic nie znaczy i Polsce nic
nie przyniesie, s³u¿y przede wszystkim jako
znakomite narzêdzie wyborcze. Patrzcie i
s³uchajcie m³odzi, wykszta³ceni z du¿ych

miast (dla których pracy w kraju
nie sta³o), kto do nas przyjecha³!
Droga Angela, drogi W³adimir Pu-
tin, a potem, po raz drugi mo¿e Van
Rompuy. Patrzcie i podziwiajcie, ile
tokaju i szampana wypijemy za wa-
sze pieni¹dze, jak œwietnie bêdzie-
my siê bawili wraz z Jakubem Wo-
jewódzkim, Monik¹ Olejnik i inny-
mi „pociesznymi zabawnisiami”. I
nie psujcie nam „wizerunku” Pol-
ski jak¹œ krytyk¹, narzekaniem,
jak¹œ „bia³¹ ksiêg¹” katastrofy
smoleñskiej, zawracaniem g³owy o
ruinie kraju (stocznie, infrastruktu-
ra, d³ug publiczny, jawna kradzie¿
na przysz³ych emerytach).
Niech ¿yje bal!

A ¿eby tego balu nikt nie zak³óca³,
„Rzeczpospolita” trafi w rêce biznesme-
na mocno niewiadomej proweniencji Grze-
gorza Hajdarowicza. Wspó³pracownikiem
biznesowym tego pana jest niejaki Kazi-
mierz Mochol, by³y zastêpca szefa Woj-
skowych S³u¿b Informacyjnych. No i sami
swoi. Do tego jeszcze jedyny prawicowo-
konserwatywny, regionalny „Dziennik
Polski” w Krakowie przeszed³ w rêce nie-
mieckiej spó³ki. No, ale przecie¿ „droga
Angela” jest nasz¹ przyjació³k¹, przyjació³-
k¹ Donalda Tuska.

Nie s³ysza³am, aby jakikolwiek lewico-
wy czy prawicowy dziennik we Francji czy
w Niemczech by³ w rêkach obcego kapi-
ta³u. To jest ewenement, podobnie jak od-
danie przed laty niemal¿e wszystkich pol-
skich banków w obce rêce. To wynala-
zek nowego totalitaryzmu. Có¿, do „m³o-
dych, wykszta³conych z du¿ych miast”
mam tylko jeden apel - uwa¿ajcie, ten bal
mo¿e byæ ostatni. Jak œpiewa³a wasza ulu-
bienica Maryla Rodowicz: „Drugi raz nie
zaprosz¹ was wcale”.¤¤¤¤¤

Dr El¿bieta Morawiec
Autorka jest krytykiem teatralnym

i literackim, publicystk¹, cz³onkiem
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
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z pogranicza
fantastyki

My z niegoMy z niegoMy z niegoMy z niegoMy z niego
wszyscywszyscywszyscywszyscywszyscy
Mieszkañcy kamienicy przy Dzier¿yñskiego 7

wczesnym œwitem zostali zerwani z ³ó¿ek. Psy
wtargnê³y do wszystkich mieszkañ równoczeœnie.
Wœród wrzasków, przekleñstw i obficie rozdziela-
nych kopniaków wypêdzono niczego nie rozumie-
j¹cych ludzi na ulicê.
- Kto to zrobi³?! Ryk g³ównego psa podniós³ na
nogi wszystkich w promieniu chyba kilometra.
Oskar¿ycielskim gestem wskazywa³ na brudn¹ œcia-
nê budynku, na której kontrastowo odbija³y siê
œwie¿utkie kontury liter. Mieszkañcy Dzier¿yñskie-
go 7 ze zdumieniem przeczytali:
WIWAT KONSTYTUCJA 3 MAJA!

O co chodzi tym psom? Dzieciaki jakieœ g³upoty
powypisywa³y, a oni ludzi z ³ó¿ek zrywaj¹? Wszyst-
kim miejscem, sk¹d nikt nie wróci³, gro¿¹? O co tu
chodzi? Mo¿e to tylko jakieœ manewry?

To jednak nie by³y manewry. Wszystkich zapako-
wano do bud i przewieziono do Ministerstwa Bez-
pieczeñstwa. Tamtejsi specjaliœci b³yskawicznie
ujawnili istnienie kontrrewolucyjnego spisku i ujêli
jego czterech przywódców. Przy okazji odkryli spo-
r¹ iloœæ malwersantów i zwyczajnych z³odziei, a
tak¿e niewielk¹ grupê ludzi, którzy sprawiali wra-
¿enie zupe³nie niewinnych. Ci byli najbardziej po-
dejrzani. Na wszelki wypadek wszystkich wys³ano
tam, sk¹d nikt nie wróci³.

Przedtem jednak przywódcom wywrotowej or-  Koniec

Has³em krzy¿ówki jest myœl Moliera

ganizacji urz¹dzono pokazowy proces, by wszyscy
wiedzieli, ¿e ludowa sprawiedliwoœæ nie pró¿nuje i
sprawnie ucina ka¿d¹ rêkê podniesion¹ na pañ-
stwo ludu pracuj¹cego miast i wsi.

Nigdy nie przysz³o im na myœl, by schwytana zwie-
rzyna mog³a okazaæ siê sprytniejsza od ³owców i
tak zmyliæ œlady, ¿e nazwisko pi¹tego przywódcy
buntowników nawet nie otar³o siê o sprawê.

Adam po roku pojawi³ siê w Londynie. Dos³ow-
nie - pojawi³ siê. Œwiadkowie tego zdarzenia jesz-
cze po latach opowiadali, ¿e nagle zmaterializowa³
siê na œrodku Trafalgar Square, a otacza³a go nie-
zwyk³a poœwiata. MI6 wszczê³o nawet œledztwo w
tej sprawie, ale szybko je zamknê³o. Podobno na
rozkaz kogoœ bardzo wa¿nego…

Adam nie zwraca³ uwagi na szum, jaki podniós³
siê wokó³ niego. Nastêpnego dnia po przybyciu
wkroczy³ do redakcji „Gazety Polskiej” z ukoñ-
czonymi rêkopisami dwóch dzie³, które wstrz¹snê-
³y polsk¹ emigracj¹. Oba dedykowane przyjacio-
³om, którzy odeszli Tam Sk¹d Nikt Nie Wróci³, spo-
wodowa³y b³yskawiczne okrzykniêcie go prorokiem
i uznanie za duchowego przywódcê emigrantów.
On jednak unika³ krzykliwej s³awy. Wszystkich za-
chwyca³a jego niezwyk³a skromnoœæ. Na pytania:
- Mistrzu, sk¹d Pan bierze pomys³y do swoich wier-
szy? -  nieodmiennie odpowiada³:
- Zosta³y mi podyktowane.

Nie miesza³ siê w emigracyjne k³ótnie. Interwe-
niowa³ jedynie w najwa¿niejszych sprawach - jak
na przyk³ad podczas sporu, czy poprzeæ inicjatywê
Ameryki i przy³¹czyæ siê do Stanów Zjednoczonych
Wolnego Œwiata. Og³osi³ wówczas p³omienny wiersz

zaczynaj¹cy siê s³owami:
„Bez serc, bez ducha - to szkieletów ludy!”

By³ to ostatni przejaw jego talentu poetyckiego.
Niczego wiêcej ju¿ nie napisa³.

Równoczeœnie przesta³ uskar¿aæ siê na koszmarne
sny, nawiedzaj¹ce go przedtem regularnie.

Czasem tylko pyta³ - chyba sam siebie:
- Naprawdê wszystko ju¿ powiedzia³eœ?

Naj³atwiej by³o spotkaæ go w koœciele polskich
emigrantów, le¿¹cego krzy¿em i bezg³oœnie poru-
szaj¹cego ustami. Ci jednak, którzy oœmielili siê
przysun¹æ nieco bli¿ej i zak³óciæ modlitwê Mistrza,
przysiêgaj¹, ¿e s³yszeli s³owa:
- Jeœli zapomnê o nich, Ty, Bo¿e na niebie, zapomnij
o mnie…

Zmar³ nagle na nieznan¹ chorobê. Pewien na-
ukowiec-amator twierdzi³, ¿e rozpozna³ wszystkie
symptomy dawno nieistniej¹cej cholery, ale nikt nie
potraktowa³ tego powa¿nie.

Spocz¹³ na polskim cmentarzu w Londynie. Na
skromnym nagrobku widnieje napis: ADAM
WIESZCZ ur. 24 grudnia 1998, zm. 26 listopada
2055.

Nie do¿y³ - bo do¿yæ nie móg³ - chwili, gdy w 150
lat póŸniej, po III wojnie œwiatowej zbrojne oddzia-
³y WychodŸstwa Polskiego wchodz¹ce w sk³ad X
Korpusu Armii Stanów Zjednoczonych Wolnego
Œwiata wkracza³y do zrównanej z ziemi¹ Warsza-
wy. Nie widzia³ powitalnych transparentów z napi-
sem: WITAJ JUTRZENKO SWOBODY! ZBAWIE-
NIA ZA TOB¥ S£OÑCE! ¤¤¤¤¤            Janusz Uhma
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Poziomo:
1. niemie-
cki karabin
maszyno-
wy; 6. mia-
sto w ob-
wodzie ar-

changielskim, port nad Dwin¹
(Rosja).; 9. sumeryjskie miasto w
Iraku; 10. ptak z rodziny drozdo-
watych; 11. du¿y ssak morski z
rzêdu waleni; 13. regionalna na-
zwa maœlaka; 14. soczyste ³obu-
zy; 17. okrêg Berlina, jeden z sze-
œciu okrêgów pierwszej dzielnicy;
21. niedoros³a dziewczyna; 22.
na³ogowy gracz w karty; 23. b³a-
zenada; 26. miasto i port w Indo-
nezji na p³d. wybrze¿u Jawy; 29.
polski herb szlachecki u¿ywany
przez ród Awdañców; 32. œpie-
wanie; 33. miasto w zach. Izra-
elu; 34. ryba spodousta o d³ugo-
œci do 16 m; 35. miasto w Au-
stralii; 36. punkt orbity oko³o-
gwiazdowej cia³a niebieskiego
najbardziej oddalony od S³oñca.

-KRZYZÓWKA
Pionowo:

1. mieszana przez szatana; 2.
panna w trakcie wesela; 3. ro-
kokowy pa³ac w Poczdamie; 4.
królewski pies; 5. drewniane
rzemios³o œw. Józefa; 6. leœna
to tumak; 7. kraje Bliskiego
Wschodu; 8. jeden z pary prze-
tworników elektromaszyno-
wych; 12. najprostsza roœlina
plechowa; 15. pomieszczenie
opatrzone kolejn¹ liczb¹, np.
pokój hotelowy; 16. sterowiec
Amundsena; 17. prosta brycz-
ka, zwykle bez resorów; 18.
¿ona górnika; 19. rudera lub
krach ; 20. miasto w Australii;
23. grupa wysp u p³n. wybrze-
¿y Szkocji; 24. ma³y statek ry-
backi do po³owu ryb p³ownica-
mi; 25. neutralizuje zasady ; 27.
gaz stosowany m.in. do biele-
nia w³ókien celulozy i papieru;
28. cykliczny wêglowodór nie-
nasycony; 30. wyspa wulka-
niczna w grupie Wysp Pod
Wiatrem; 31. biblijne miasto w
Galilei.
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Znowu
cztery
lata...

A
MY

WAM...!!!

Hamuj, Bronek!
Wybrali mnie!!!
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"Zwrot nadp³aty”
od firmy windykacyjnej?

To mo¿e byæ pu³apka!

"SPCH Solidarnoœæ" - ogólnopolski informator zwi¹zkowy Sekretariatu Przemys³u Chemicznego NSZZ "Solidarnoœæ"
Redaguje zespó³ w sk³adzie: Julian Andrzej Konecki (Ceramika), Roman Wawrzyniak (GNiG), Jerzy Wróbel (Chemia).

Wydawca: Sekretariat Przemys³u Chemicznego NSZZ "Solidarnoœæ"
26-300 Opoczno, Plac Koœciuszki 9/14, tel/fax: (044)7553912, e-mail: spch@poczta.onet.pl

Redakcja i kolporta¿: Micha³ Orlicz 58-505 Jelenia Góra 7, skr. poczt. 426,
tel. 508394879, e-mail: michal.orlicz@gmail.com

Opoczno,
Wielkanoc 2011

Wierzyæ walczyæ p³on¹æ
piaæ bia³oczerwono
krzyczeæ protestem na murze
zdobywaæ z³udzenia stracone
czy warto

kanalie ¿yj¹ d³u¿ej

œmiej¹ siê szczerze
m¹drym œmiechem
z duszy za krat¹
z serca na sznurze
z nadziei sprzedanej katom
s³u¿alczo gotowi
strzeliæ do brata
za lepszy och³ap
prawo do strza³u
miejsce w kulturze

za nastêpnego Fiata

Pêka³y serca
biela³y koœci
wapnem pokryto
s³owa niczyje
nowy wiatr powia³
dawny kanalia
w brata siê zmienia³
pierwszy najg³oœniej krzycza³

Niech ¿yje

garbi³ s³u¿alczo
na grobach ofiar
sadzi³ ró¿e
znów œmia³ siê szczerze
m¹drym œmiechem
wiadomo

kanalie ¿yj¹ d³u¿ej

Kanalie
¿yj¹ d³u¿ej...

K.K.Ostaszewicz

Przychodzisz do domu, otwierasz
skrzynkê pocztow¹, a tam pismo z
„Kruka”, „Ultimo” czy innej firmy
windykacyjnej. Otwierasz. I zdumiony
przecierasz oczy... Treœæ pisma brzmi
mniej wiêcej tak:

Informujemy, ¿e ma Pan/Pani u nas nadp³atê w
wysokoœci ... (tu kwota) w zwi¹zku ze spraw¹ ...

(tu mo¿e byæ podany tytu³ sprawy). Prosimy o
kontakt z nami w celu ustalenia warunków zwrotu
w/w nadp³aty (na konto/gotówk¹). Je¿eli ¿yczy
sobie Pan/Pani zwrotu pieniêdzy przelewem, pro-
simy podaæ numer konta”.

Firma mo¿e do takiego pisma do³¹czyæ druk,
który „nale¿y” wype³niæ, ¿eby ustaliæ warunki
zwrotu owej nadp³aty. Je¿eli jest to firma, z któr¹
wczeœniej nie mia³eœ do czynienia – tym bardziej
powinno Ci siê zapaliæ œwiate³ko ostrzegawcze!!!

Taka historia przydarzy³a siê jednemu z inter-
nautów. Na forum Stowarzyszenia Pokrzywdzo-
nych Przez System Bankowy i Prawny (www.skle-
powicz.pl) „Pawe³ek79” pisze (pisownia orygi-
nalna):

Piszê do Was o porade w sprawie zwiazanej ze
znana firma ultimo. Mianowicie dosta³em od nich
przed wczoraj listy zwykly, a w liscie znajdowalo
sie pismo w ktorym powiadomili mnie, ze w jakiejs
sprawie ktora mam u nich nastapila nadplata i
chca mi zwrocic pieniadze. W zwiazku z tym przy-
slali mi druk w ktorym mam wybrac sobie forme
zwrotu nadpalty, czy ma to byc przelew na konto
(prosza o nr konta, nazwe banku) czy przekaz
poczotwy....nie wiem zabardzo co mam robic bo o
zadnym dlugu w firmie ultimo nie przypomianm
sobie abym mial a sprawa z 2003 roku. CZy ktos
mial podobna sytuacje i czy przypadkiem to nie
jest legalne?
A oto odpowiedŸ „Schoppenki”:

Powinna Ci siê zapaliæ lampka ostrzegawcza je-
œli Ultimo wys³a³o do Ciebie tak¹ „dobr¹” wiado-
moœæ listem zwyk³ym. Oczywiœcie mo¿esz bawiæ
siê w podawanie swoich danych osobowych a póŸ-
niej w sprawy sadowe, ale pamiêtaj o jednym w
Polskich s¹dach nie idzie siê po sprawiedliwoœæ a
jedynie po wyrok. To co pisze do Ciebie Ultimo
wygl¹da mi na myk, który ma sprawiæ abyœ uzna³
jakiœ d³ug, nawet nieistniej¹cy, wiêc b¹dŸ raczej
ostro¿ny. Tym bardziej, ¿e nigdy z nimi nie mia³eœ
nic wspólnego, nie podpisywa³eœ z nimi ¿adnej umo-
wy, ani nie masz w stosunku do nich ¿adnych zobo-
wi¹zañ. Firmy windykacyjne s¹ sk³onne posun¹æ
siê bardzo daleko w oszustwie, byle dopaœæ Twoj¹
kasê. W razie ewidentnej przegranej w s¹dzie i tak
nie uzyskasz odszkodowania bo swoje firmy maj¹

rejestrowane w rajach podatkowych, w Luksem-
burgu czy na Wyspach Dziewiczych.

Firmy windykacyjne s¹ bardzo cwane i raczej
wysuwaj¹ ¿¹dania zwrotu d³ugu, nawet przedaw-
nionego albo nieistniej¹cego, ni¿ wyp³acaja pie-
ni¹dze, zw³aszcza osobom, które wczeœniej nie
by³y stronami w danej sprawie. Dlatego, je¿eli
otrzymasz taki list – POD ¯ADNYM POZOREM
NIE NAWI¥ZUJ KONTAKTU Z T¥ FIRM¥,
bo firmie mo¿e zale¿eæ na pozyskaniu Twoich
danych osobowych, ¿eby mogli ciê nêkaæ za d³u-
gi, nawet nie Twoje i dlatego wysy³a ci tak¹ infor-
macjê. Ponadto mo¿esz przypadkowo uznaæ w
ten sposób nieistniej¹cy albo przedawniony d³ug.

Istnieje jeszcze jedno niebezpieczeñstwo –
mo¿e siê zdarzyæ, ze jest to d³ug spadkowy, o
którym wczeœniej nie wiedzia³eœ, pozostawiony
przez Twoj¹ zmar³¹ matkê, ojca a nawet wujka,
którego nie zna³eœ i firma windykacyjna chce
Ciê w ten sposób z³apaæ w sid³a. W takich sytu-
acjach masz 6 miesiêcy od momentu dowie-
dzenia siê o dziedziczeniu na odrzucenie spad-
ku albo przyjêcie z dobrodziejstwem inwenta-
rza, co ogranicza d³ugi do wartoœci maj¹tku spad-
kowego. Reaguj¹c na takie pismo od firmy win-
dykacyjnej mo¿esz niechc¹cy uznaæ d³ug spad-
kowy, którego nie by³eœ œwiadomy. Wprawdzie
termin 6 miesiêcy liczy siê od dnia dowiedzenia
siê o dziedziczeniu, niemniej je¿eli od chwili
œmierci up³ynê³o te 6 miesiêcy, to trudno jest
udowodniæ w s¹dzie, ¿e o dziedziczeniu dowie-
dzia³eœ siê np. 2 lata póŸniej.

Pamiêtaj – taka „dobra” wiadomoœæ od firmy
windykacyjnej to ŒLISKA SPRAWA i lepiej sa-
memu, bez konsultacji z prawnikiem, tego NIE
RUSZAÆ.

W takich sprawach w celu uzyskania porady
prawnej mo¿na kontaktowaæ siê ze Stowarzysze-
niem Pokrzywdzonych Przez System Bankowy i
Prawny, najlepiej z Prezesem Stowarzyszenia
Panem Romanem Sklepowiczem – kontakt i nr
tel. na stronie www.sklepowicz.pl, lub z Ruchem
Spo³ecznym Poszkodowanych – kontakt i nr tel.
na stronie http://ruchspolecznyposzkodowa-
nych.blogspot.com/ . Uwaga – co wa¿ne - oba te
Stowarzyszenia, zreszt¹ œciœle ze sob¹ wspó³pra-
cuj¹ce, udzielaj¹ tych porad FACHOWO I BEZ-
P£ATNIE.

Podobnie nale¿y post¹piæ, je¿eli nadawc¹ owe-
go pisma bêdzie bank, parabankowa firma po-
¿yczkowa albo jakakolwiek inna firma czy insty-
tucja finansowa, nawet ZUS czy US – najlepiej
zasiêgn¹æ fachowej porady prawnej, ¿eby nie
popaœæ w tarapaty.


