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Są różnice,
czy ich nie ma?
Protesty i rozruchy przeciwko skutkom rabunkowej prywatyzacji, zamykaniu fabryk i korupcji, które zaczęły się w Tuzli, ogarnęły 33 miasta
Bośni i Hercegowiny, w tym Sarajewo, Bihać i
Zenicę. To ruch bez precedensu na obszarze b.
Jugosławii. Protesty przerodziły się w wyraz powszechnego niezadowolenia społeczeństwa. Płoną
gmachy administracji rządowej i lokalnej a bośniackie agencje prasowe określają sytuację jako
„dramatyczną”. Prezydent Żivko Budimir powiedział, że „od lat bunt społeczny w kraju wisiał w powietrzu”.
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Według Deutsche Welle w rezultacie prywatyzacji, którą rozpoczęto w 1998 roku, pół miliona
robotników znalazło się na ulicy, a 100 tys. straciło etaty. Bezrobocie w BiH według danych oficjalnych sięga aż 44 procent. Realne jest, jak ocenia bank centralny, niższe - na poziomie 27,5 proc.,
ponieważ wiele osób pracuje na czarno. Równowartość przeciętnego wynagrodzenia to 420 euro.
Jeden na pięciu mieszkańców żyje w ubóstwie.
nalogia z Polską jest aż nadto widoczna, tylko temperament inny… Bo w Polsce to
wszystko, co doprowadziło do rozruchów w miastach Bośni i Hercegowiny odbyło się spokojnie
i bez żadnych protestów. Bo Polacy godzą się i
na bezrobocie, i na pracę na czarno i na inne
opresje ze strony państwa. Choćby na jawną grabież prywatnych pieniędzy z indywidualnych
kont założonych na podstawie imiennej umowy
z instytucjami OFE.
Na podstawie tej milczącej zgody prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński „negocjuje” z premierem Tuskiem wyrok w sprawie OFE, który obiecuje wydać bez zbędnej zwłoki. TK chce się dowiedzieć jakie koszty poniósłby budżet państwa w przypadku niezgodności
wprowadzonych przepisów z ustawą zasadniczą.
Wychodzi na to, że złodziej, który okradł bank
może „negocjować” wyrok z sądem na podstawie swoich potrzeb – jeśli udowodni, że miał duże
potrzeby np. olbrzymie długi do spłacenia, to sąd
uzna, że jest winny, ale odstąpi od wymierzania
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W numerze:
To nie nasza nagroda!
Nikt nie konsultował z nami Nagrody Solidarności. Jest to inicjatywa strony rządowo-prezydenckiej. Nasz związek nie ma wpływu na to
komu i za co będzie przyznana nagroda, którą
tytułuje się naszym imieniem.
...na str. 2

„Soda” na gorąco
Przed siedzibą Zarządu Sody Polskiej Ciech w
Inowrocławiu odbyła się pikieta związkowców
tej firmy. Wzięli w niej udział pracownicy zakładów i przedstawiciele central związkowych.
...na str. 7

Kutno do Krakowa

czestnicy demonstracji oskarżają władze o
Teva do likwidacji. 200 osób straci pracę.
nepotyzm i korupcję, przyczynę zamknięcia
Jeden z największych zakładów farmaceutycznych w regionie będzie istniał do końca
lub upadku 80 proc. prywatyzowanych zakładów.
2015 roku. Zostanie przeniesiona do KrakoJeden z przywódców demonstracji, Aldin Sziranowa. Załoga jest w szoku.
...na str. 8
vić, powiedział, że opozycja domaga się ustąpienia rządu. „Zrujnowali naszą przyszłość. Chcemy,
aby odeszli” - wołał mówca. „Cały rok bez wypłaKampania przeciw SiP
ty. Bez ubezpieczenia zdrowotnego. Czternaście
Konfederacja Pracodawców Rzeczypospolitej
Polskiej podsumowała, podczas półtoragodzinlat bez zaliczania stażu pracy” - cytuje portal Deutnej debaty, 30 lat obowiązywania ustawy o Sposche Welle wypowiedź pracownika firmy Polihem,
łecznej Inspekcji Pracy. W ślad za tym w mektóra za czasów byłej Jugosławii zatrudniała 1200
diach pojawiły się komentarze przedstawiające
pracowników i miała obroty rzędu 120 milionów
w bardzo niekorzystnym świetle SIP.
marek rocznie. Otrzymywali wynagrodzenie czę...na str. 11, 12 i 13
ściowo w akcjach przedsiębiorstwa.
„Gaz łzawiący, syreny policyjne, strzały, kompletny chaos” - opisuje sytuację w Sarajewie agencja Fena. Do popołudnia szpital centralny w stolicy BiH przyjął około 30 rannych, ale karetki wciąż
dowoziły ofiary rozruchów. Podobnie jak w poprzednich dniach demonstracje odbywały się także w Prijedorze i Banja Luce na północy kraju, w
Mostarze (południe) i Bihaciu (północny zachód),
gdzie demonstranci również próbowali wtargnąć
do budynku władz regionalnych. „To jest rewolucja obywatelska!” - pisał „Dnevni avaz”. „Bośniacka wiosna” - zatytułował swe doniesienia
dziennik „Oslobodjenje”.
Tuzla była kiedyś jednym z największych ośrod- kary, bo, jak zaznaczył Tusk na konferencji pra- finansów publicznych ma wpływ na obecny i przyków przemysłowych. W ostatnich latach boleśnie sowej, sam wzrost kosztów obsługi zadłużenia szły system emerytalny. Więc można kraść!
Jak podała Kancelaria Prezydenta Bronisław
odczuła zamykanie prywatyzowanych fabryk. zagranicznego wyniósłby około 8 miliardów złoPodczas protestów domagano się działań prze- tych. Ta reforma była niezwykle ważna z punktu Komorowski, zaskarżył poszczególne regulacje
ciwko właścicielom czterech dawniej państwo- widzenia bezpieczeństwa publicznego i jej cof- ustawy ze względu na wątpliwości co do ich zgodwych zakładów. W przeciągu ostatnich kilkuna- nięcie byłoby dramatycznie złe dla interesów fi- ności z konstytucyjnymi zasadami: zaufania do
państwa i stanowionego prawa, swobody prowastu lat były one prywatyzowane, ale nowi właści- nansów publicznych i państwa.
Wcześniej minister pracy Władysław Kosiniak dzenia działalności gospodarczej, ochrony inteciele zamiast obiecanych inwestycji i przywróresów w toku, wolności pozyskiwania i rozpoKamysz
podkreślał, żeCzytaj
dbanie o„Tygodnik
ubezpieczonych
cenia
przestawali
wypłacać
Żądajrentowności
w Komisji
Zakładowej
i wpensje
salonach
prasowychSolidarność”!
pracownikom, sprzedawali udziały i ogłaszali i o finanse państwa to obowiązek konstytucyjny wszechniania informacji.
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stan styczeń 2014
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Staliśmy się Chińczykami Europy Rozpoczął się
Miniony, 2013 rok, był dla polskich pracowników najgor- wyborczy wyścig
szym rokiem w wolnej Polsce. Zmiany w Kodeksie pracy
sprowadziły nas do chińskie standardy zatrudnienia - oce- szczurów
nia Piotr Duda, przewodniczący NSZZ Solidarność.

O

d stycznia obowiązuje wydłużony
wiek emerytalny, a ostatnia nowelizacja kodeksu pracy sprowadziła nas do chińskich standardów zatrudnienia. Jeśli dorzucimy do tego patologiczny poziom umów
śmieciowych, rekordową liczbę umów na
czas określony, powszechne łamanie praw
pracowniczych i związkowych oraz powszechny wyzysk, to otrzymamy obraz totalnej zapaści polskiego rynku pracy. To
wszystko dzieje się przy akceptacji i udziale rządzących - przekonuje Piotr Duda.
Zapowiada, że Solidarność będzie walczyła do skutku - nie tylko w nadchodzącym 2014 roku - aż te kompromitujące, -

jego zdaniem - niezgodne z prawem międzynarodowym zmiany trafią do kosza.
- W pierwszej kolejności naszym priorytetem będą działania na rzecz wzrostu wynagrodzeń, w tym płacy minimalnej, które
od kilkunastu lat są przez pracodawców
sztucznie zaniżane mimo rekordowo rosnącej produktywności. Będziemy też ostrzej
przeciwstawiać się łamaniu praw związkowych, w tym szykanowaniu i wyrzucaniu działaczy związkowych. Przedsiębiorcy i politycy będą nas traktowali tak jak
sobie na to pozwolimy, dlatego będziemy
walczyć - deklaruje Piotr Duda.
wnp.pl

To nie nasza nagroda, lecz rządu i prezydenta
Nasz związek nie ma wpływu na to komu i za co będzie przyznana nagroda,
którą tytułuje się naszym imieniem. (…) Wiele wskazuje na to, że Nagrodę
„Solidarności” dostanie ktoś, kto już wiele razy nadstawiał pierś do orderów, a
więc mający przychylność władz - mówi portalowi niezalezna.pl Piotr Duda, przewodniczący NSZZ „Solidarność”.

W

połowie stycznia poinformowano o
pomyśle ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego ustanowienia
Nagrody Solidarności. Zostanie ona po raz
pierwszy przyznana 4 czerwca - w 25. rocznicę pierwszych częściowo
wolnych wyborów parlamentarnych. Otrzyma ją osoba,
„która kierując się zasadami
solidarności przyczyniła się do
szerzenia demokracji”.
Jak pisał portal niezalezna.pl, nagroda będzie się
składała z trzech segmentów:
250 tys. euro otrzyma laureat, 700 tys. euro będzie przeznaczone na programy polskiej pomocy rozwojowej
wskazane przez nagrodzonego i 50 tys. euro na podróż studyjną laureata po Polsce.
Czy Nagroda „Solidarności” była konsultowana z Panem czy innymi przedstawicielami NSZZ „Solidarność”?
Nikt w żadnej formie nie konsultował z
„Solidarnością” Nagrody Solidarności. Jest
to wyłącznie inicjatywa strony rządowoprezydenckiej. Nasz związek nie ma wpływu na to komu i za co będzie przyznana
nagroda, którą tytułuje się naszym imieniem.
Wiele o nagrodzie się mówi, ale tylko
25 proc. z niej ma trafić na ręce wytypowanego laureata. Cała sprawa wygląda dosyć dziwnie, czy to nie jest
marnowanie 1 mln euro?
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Trudno nam się odnosić do szczegółów,
ale wiele wskazuje na to, że nagrodę dostanie ktoś kto już wiele razy nadstawiał
pierś do orderów, a więc mający przychylność władz.

foto: Tomasz Hamrat/Gazeta Polska

W Polsce jest ogromna rzesza bohaterów „Solidarności”, którzy są dzisiaj zapomniani i którym państwo żałuje środków
na godne życie. Od lat nie uregulowano
spraw związanych ze świadczeniami dla
weteranów opozycji, z których wielu żyje
w nędzy. I dzisiaj ogłasza się nagrodę, której
żaden z tych zwykłych ludzi zapewne nie
otrzyma. To jest smutne.
Kogo Pan uhonorowałby mając do
dyspozycji taką sumę pieniędzy?
Ten milion euro przeznaczyłbym na
świadczenia właśnie dla nich. To byłby
prawdziwy pomnik dla bohaterów, dzięki
którym wielu dzisiejszych polityków jest
przy władzy.
niezalezna.pl

Komentarz Piotra Dudy do zapowiedzi rządu ogłoszonych podczas ostatniej konferencji prasowej premiera
Donalda Tuska.
oś, co jeszcze dwa miesiące temu było
niemożliwe i rujnujące dla budżetu,
dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera
stanie się możliwe i korzystne. Jak widać
- właśnie rozpoczął się wyborczy wyścig
szczurów.
Oskładkowanie umów cywilno-prawnych, które po raz kolejny zapowiedział
premier na swojej ostatniej konferencji, to
jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarności”. Blisko 2 lata temu złożyliśmy
premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliśmy protesty, kampanie
społeczne i jak do tej pory nic z tego nie
wyszło. Dlatego dopóki nie zobaczymy
podpisu prezydenta na stosownej ustawie,
nie ma co mówić o realizacji tego postulatu. Spodziewamy się, że jak zwykle pozostanie to kolejną pustą deklaracją. Ale do
tego już zdążyliśmy się przyzwyczaić.
Trzeba też pamiętać, że premier zapowiada miękką wersję ustawy. Można powiedzieć projekt „lihgt”, a więc oskładkowanie umów cywilno-prawnych tylko od kwoty
najniższego wynagrodzenia, a nie od rzeczywistych dochodów. To samo dotyczy rad
nadzorczych. To zdecydowanie za mało.
Jeszcze dwa miesiące temu otrzymaliśmy od ministra pracy oficjalną odpowiedź
rządu, w której straszono nas, że wprowadzenie tego postulatu w życie doprowadzi do strat dla budżetu. Dziś mówi, że
będą z tego wpływy. Co się takiego zmieniło przez te dwa miesiące?
Przy tej okazji premier pozwolił sobie na
refleksję, jak niesprawiedliwe i obdzierające z godności jest zatrudnianie ludzi na
umowy śmieciowe. Można zapytać, skąd
taka nagła metamorfoza pana premiera,
w sytuacji gdy zmarnował 7 lat swoich
rządów, aby to naprawić, czyli tak naprawdę całe jedno młode pokolenie Polaków.
Podczas swojej konferencji premier zapowiedział również zmiany w prawie pracy zmierzające do ograniczania umów na
czas określony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem.
Trzeba jasno stwierdzić, że rząd nie robi
łaski. Komisja Europejska wszczęła przeciwko Polsce procedurę mającą wymusić
na rządzie takie zmiany, bo półtora roku
temu „Solidarność” złożyła skuteczną skargę w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje,
że to jego własna inicjatywa. Widać, ruszył wyborczy wyścig szczurów.
Nasz Dziennik
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Czytaj „Tygodnik Solidarność” - niezależny tygodnik każdego polskiego pracownika!
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Z Piotrem Dudą, przewodniczącym
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, rozmawia Maciej Walaszczyk
Prezydent Bronisław
Komorowski proponuje nazwanie autostrad imionami „Solidarności” i „Wolności”. Podoba się Panu ta inicjatywa?
Piotr Duda - Autostrada północ - południe powinna nazywać się „Śmieciową”,
a wschód - zachód - „Emigracji”. I tyle.
Nazwanie autostrady imieniem „Solidarności”, w sytuacji gdy ludzie zatrudniani
byli na umowy śmieciowe w firmach, które budując ją, zbankrutowały, to zwykła
hipokryzja. Tak samo autostrada „Wolności” - no chyba że wolności od naszego
chorego rynku pracy, z którego Polacy
uciekają za granicę. Poza tym tych autostrad jeszcze nie ma.
Wytyka Pan władzy rekordową liczbę
umów na czas określony i wielką liczbę
umów śmieciowych.
– Nasza skarga do Komisji Europejskiej
okazała się skuteczna, bo udowodniliśmy,
że polskie prawo w zbyt małym stopniu
chroni pracowników przed nadużywaniem
umów na czas określony. A skoro źle chroni, to są one nadużywane. Stąd tak duży
odsetek. Dlaczego przedsiębiorcy to robią?
Bo mogą pracownika zwolnić z dwutygodniowym wypowiedzeniem, nawet jak pracuje u niego 10 lat. I to jest istota tej patologii. Nasze prawo pozwala im oszukiwać,
czyli wymyślać takie umowy, aby mogli
mieć pracownika na stałe, a zarazem pozbyć się go jak tymczasowego. I to m.in.
Komisja każe Polsce zmienić.
W krótkim noworocznym komunikacie podsumował Pan miniony rok – był
on dla polskich pracowników „najgorszym rokiem w wolnej Polsce”. Czy to
porażka ruchu związkowego?
– Wszędzie tam, gdzie pracownicy zorganizowali się w związek zawodowy, pracuje
się i zarabia lepiej. Przykład pierwszy z brzegu. Po ostatnich zmianach w kodeksie pracy w pierwszym okresie ich obowiązywania 12-miesięczny okres rozliczeniowy
wprowadzono w ponad 200 firmach, z czego tylko w kilkunastu, gdzie są związki zawodowe. A więc my, związkowcy, skutecznie wypełniamy swoją rolę. Natomiast miniony rok to porażka przede wszystkim pracowników, którzy nie wsparli działań związków zawodowych. Wrześniowe dni protestu, które były niewątpliwym sukcesem,
powinny zgromadzić nie 200 tysięcy, ale
milion lub dwa miliony osób. Wtedy kodeks
udałoby się obronić. Związek zawodowy
to narzędzie pracowników do obrony swoich praw. Trzeba po nie sięgać. Tymczasem w Polsce uzwiązkowienie jest na poziomie kilkunastu procent.
Nie odnosi Pan wrażenia, że największą porażką wszystkich, którzy

Nadchodzi okres rozliczeniowy
sprzeciwiają się obecnym rządom, jest
marazm dużej części społeczeństwa,
ciche przyzwolenie na łamanie prawa,
destrukcję praw obywatelskich, pracowniczych i państwa? To też kolejny
rok wielkiej emigracji zarobkowej.
– No właśnie o tym mówiłem przed
chwilą. Jeśli nie dojdziemy do tego, co
dzieje się we Francji, Włoszech, Niemczech, gdzie na wezwanie central związkowych na ulicach pojawiają się 2-3 miliony ludzi, to władza i przedsiębiorcy będą
robili to, co będą chcieli, czyli to, co jest
dzisiaj u nas. Nie wystarczy oglądać telewizję i skomentować coś w internecie.
Trzeba się ruszyć i walczyć o swoje, wtedy nie będzie trzeba emigrować.
W jaki sposób „Solidarność” chce
walczyć, skoro tak trudno zainspirować
ludzi do aktywności?
– Dalej będziemy robić swoje. Nie obiecywaliśmy, że będzie szybko i łatwo. Zapowiadaliśmy długi marsz. Ale ostatnie
protesty – największe w wolnej Polsce –
pokazują, że coś się zaczyna w nas budzić. Władza ma coraz gorsze sondaże,
ludzie coraz liczniej protestują, a my jesteśmy coraz silniejsi. I to jest nasz wielki
sukces. Ponadto pracownicy, bezrobotni i
wykluczeni w końcu uwierzyli, że związki
zawodowe reprezentują ich postulaty.
Czeka nas w tym roku strajk generalny, wielkie manifestacje, protesty?
– Najbliższe dwa lata to dla społeczeństwa
czas niezwykle ważny. To czas wyborów,
gdzie możemy „podziękować” politykom
za wydłużony wiek emerytalny, zmiany w
kodeksie pracy i w ogóle sytuację w kraju, do jakiej doprowadzili. „Solidarność”
będzie w tej sprawie prowadziła dużą kampanię informacyjną. Będziemy przypominać, jak w konkretnych sprawach głosował konkretny polityk. Reszta zależy od
wyborców. Co do protestów i manifestacji – oczywiście tak, ale na mówienie o
tym przyjdzie jeszcze czas.
Ubiegłoroczny wrześniowy protest
przyniósł oczekiwane rezultaty, zaniepokoił rządzących?
– Jak pokazują sondaże, ludzie identyfikują się z naszymi działaniami, chcą większego wpływu związków zawodowych
na sytuację w kraju, popierają nasze akcje. Tak, to był sukces, ale to już historia.
Naszym celem jest wyrzucenie do kosza
ustawy wydłużającej wiek emerytalny i
zmian w kodeksie pracy. Dlatego walczymy dalej.
W latach 90. mówiono, że wejście Polski do Unii Europejskiej będzie gwarancją praw pracowniczych, wzmocnienia roli związków zawodowych. Tych,
którzy w to uwierzyli, spotkał zawód.

– Zjednoczona Europa może oczywiście pomóc, ale ani
Unia, ani nikt inny nie zagwarantuje nam
godnego traktowania i lepszych pensji.
Musimy się organizować, tworzyć siłę i
sami to sobie wywalczyć. Wygraliśmy już
przed Międzynarodową Organizacją Pracy jedną sprawę, drugą w Komisji Europejskiej, trzecią teraz składamy. I będziemy to nadal robić. Ale najpierw musi być
nas więcej na ulicach, wtedy rządzący i
przedsiębiorcy będą respektować prawo
polskie i unijne. Dobrym przykładem są
dążenia społeczeństwa Ukrainy, aby ten
kraj wszedł do Unii. Mało kto, poza „Solidarnością”, zwraca uwagę na fakt, że tam
nie są wypłacane pensje, emerytury. Tam
ludzie wiedzą, że nie wystarczy sama
wolność – przecież Ukraina jest wolnym
krajem – że bycie w Unii daje większe
szanse na lepsze życie.
W ostatnich miesiącach często powracamy do myśli prof. Witolda Kieżuna, który od lat podkreśla, że nastąpiła celowa kolonizacja polskiego przemysłu. Może sposobem na odwrócenie
negatywnych trendów na rynku pracy
jest repolonizacja strategicznych branż,
sektora finansowego, budowa narodowych marek?
– Wskazujemy na to od wielu lat. Bez
zdrowego przemysłu nie ma zdrowej gospodarki. Zrozumiały też to państwa starej Unii, które przenosiły przemysł do krajów azjatyckich, a teraz mówią otwarcie,
że przemysł ten powinien wracać. W Polsce nie ma polityki przemysłowej. U nas
się o tym nawet nie mówi. W „Solidarności” działa zespół ds. polityki przemysłowej, ale nasze wnioski i postulaty trafiają w próżnię. Rządzący nie chcą albo
nie potrafią się tym zająć.
Nasz Dziennik

Robert zmienił pracę

D

ziekuję koledze Robertowi Zwolińskiemu za pracę w biurze SPCH „Solidarność”a szczególnie za okres, który
wszyscy doskonale pamiętamy, tj. czas
choroby naszego przyjaciela Andrzeja. W
tamtym czasie wszyscy obserwowaliśmy
oddanie i pomoc Roberta i brak mi słów,
żeby opisać odpowiednio pomoc, jaką
Robert wówczas przynosił Andrzejowi.
Żegnając Roberta i dziękując za jego pracę na rzecz SPCH, życzę mu, aby spełniał
się w nowej firmie i był nadal wierny NSZZ
„Solidarność”.
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„Solidarność” skarży
elastyczny czas pracy
NSZZ „Solidarność” formalnie zaskarżył do Komisji Europejskiej wczoraj przepisy pozwalające na wprowadzenie 12-miesięcznych
okresów rozliczeniowych. Eksperci związku wskazują w piśmie na niezgodność zmian w k.p. z postanowieniami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady z 4 listopada 2003 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu
pracy (2003/88/WE).
odstawowy zarzut dotyczy braku od dliwych dla zdrowia, kobiety w ciąży i prapowiedniego ograniczenia możliwości cownicy opiekujący się dziećmi do lat 4).
wydłużenia okresu rozliczeniowego czasu „Solidarność” kwestionuje też tryb, w japracy w k.p. Unijna dyrektywa dopusz- kim pracodawca może wprowadzić w
cza takie rozwiązanie jedynie w odniesie- przedsiębiorstwie wydłużony okres rozliczeniu do niektórych kategorii pracowników niowy. Związkowcy uważają za sprzeczny
oraz w wyjątkowych wypadkach. Nato- z dyrektywą przepis pozwalający na wdromiast kodeks pracy umożliwia zastosowa- żenie takiego rozwiązania także w drodze
nie takiego rozwiązania wobec każdego porozumienia, a nie wyłącznie w trybie ukłapracownika, jeżeli przemawiają za tym du zbiorowego pracy. Powoduje to, że praobiektywne powody.
codawca nie ma interesu w tym, aby zaPonadto zdaniem związkowców przepi- proponować zakładowej organizacji związsy k.p. umożliwiające wydłużenie okresu kowej podjęcie rokowań nad zawarciem
rozliczeniowego do 12 miesięcy nie speł- nowego lub zmianą dotychczas obowiązuniają również warunku zapewnienia zgod- jącego układu zbiorowego pracy. Interesuności z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa jące z jego punktu widzenia rozwiązanie
i zdrowia pracowników.
prawne można bowiem wprowadzić na
W ocenie prof. Marcina Zielenieckiego, podstawie porozumienia zbiorowego.
eksperta NSZZ, który przygotował skar- Ponadto skarga zawiera zarzut dotyczący
gę, nie wystarczy posłużyć się ogólną klau- braku ochrony dla przedstawicieli pracowzulą przepisaną z dyrektywy, ale trzeba ników negocjujących z firmą wydłużenie
wprowadzić szczegółowe przepisy reali- okresu rozliczeniowego. Narusza to wyzujące omawiany warunek. W pierwszej mogi określone w ratyfikowanej przez
kolejności należy określić kategorie pra- Polskę konwencji nr 135 Międzynarodocowników, które nie mogą być objęte wy- wej Organizacji Pracy dotyczącej ochrodłużonym okresem rozliczeniowym do 12 ny przedstawicieli pracowników w przedmiesięcy z uwagi na uciążliwość tego roz- siębiorstwach i przyznania im ułatwień (Dz.
wiązania (np. zatrudnieni w warunkach U. z 1977 r. nr 39, poz. 178).
szczególnie uciążliwych i szczególnie szko
Tomasz Zalewski -Dziennik Gazeta Prawna
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Nie ma różnicy między górnikiem
Z prof. Marcinem Zielenieckim z Katedry Prawa Pracy UG i ekspertem a kobietą w ciąży
KK NSZZ Solidarność, rozmawia Barbara Madajczyk-Krasowska
NSZZ Solidarność złożył
niedawno w Komisji Europejskiej skargę wsprawieelastycznego czasu pracy.
Czy skarga możespowodować kolejne,
po umowach śmieciowych, wszczęcie
postępowania komisji wobec polskiego rządu?
prof. Marcin Zieleniecki - Mam taką
nadzieję, ponieważ nowelizacja kodeksu
pracy dotycząca przepisów o czasie pracy zawiera wiele wad. Liczymy na to, że
KE przychyli się do naszych argumentów
i uzna, że nowelizacja, w sprawie niektórych aspektów organizacji czasu pracy, nie
jest zgodna z dyrektywą unijną.
Podczas prac nad nowelą kodeksu
minister Władysław KosiniakKamysz
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przekonywał, że prawo unijne dopuszcza wydłużenie czasu pracy.
- Nie kwestionujemy, że istnieje możliwość
wydłużenia, nawet do dwunastu miesięcy,
okresów rozliczeniowych czasu pracy, ale
diabeł tkwi w szczegółach. Uważamy, że
nasz ustawodawca zbyt liberalnie znowelizował przepisy i nadmiernie ułatwił możliwość wydłużania okresu rozliczeniowego czasu pracy do dwunastu miesięcy. Ten
zarzut dotyczy kilku aspektów.
Główny wiąże się z niesprecyzowaniem dopuszczalnych wyjątków?
- Tak. Zasadniczą sprawą jest to, że dyrektywa nie dopuszcza wydłużania okresu rozliczeniowego wszystkim pracownikom. Polski ustawodawca przyjął, że właściwie nie są wyłączane określone kategorie pracowników, w których przypadku
nie może być stosowany wydłużony okres.

Słowem, nie ma różnicy między
urzędnikiem a górnikiem pracującym
pod ziemią...
...pracownikiem umysłowym a robotnikiem, czy między mężczyzną a kobietą w
ciąży. Praktycznie wszystkie kategorie
pracowników mogą być objęte systemem
wydłużonego okresu rozliczeniowego.
A przecież ten system jest bardzo uciążliwy. Na przykład przez trzy czwarte roku
pracujemy przez sześć dni w tygodniu: od
poniedziałku dosoboty, a przez pozostałą
część roku wyrównujemy tę nadpracowaną liczbę dni pracy, aby przeciętne normy tygodniowe, określone w kodeksie,
zostały zachowane.
W skardze znalazł się także zarzut który niegdyś został odrzucony przez Trybunał Konstytucyjny. Trybunał uznał, że Solidarność nie może ujmować się za pracownikami, którzy do niej nie należą.
Tymczasem w skardze mówi się o nieprawidłowościach przy tworzeniu reprezentacji pracowników w zakładach, gdzie nie
ma związków zawodowych.
- Generalnie prawo unijne przyjmuje jako
zasadę, że maksymalny okres rozliczeniowy czasu pracy wynosi cztery miesiące.
Natomiast w określonych sytuacjach dopuszczalne jest wydłużenie czteromiesięcznego okresu rozliczeniowego. Zgodnie z dyrektywą powinno się to dokonywać dwuetapowo: w odniesieniu do niektórych kategorii pracowników istnieje
możliwość wydłużenia do sześciu miesięcy, a w sytuacjach, w których zostało to
uzgodnione z partnerami społecznymi - do
12 miesięcy. Ale to nie jest zasada, tylko
rozwiązanie dozwolone wyjątkowo. Nasza regulacja nadmiernie otworzyła możliwość wydłużania do 12 miesięcy okresu
rozliczeniowego, przez to, że daje możliwość zawierania takich porozumień przedstawicielom pracowników, wyłonionym w
trybie przyjętym u danego pracodawcy.
Jeśli Komisja Europejska przyzna
rację Solidarności, tobędzie wstyd dla
Polski?
- Ta ustawa chluby autorom nie przyniesie. Nie jest to tylko moje zdanie. Wiele
osób, które zajmują się prawem pracy,
zwraca uwagę na niski poziom legislacyjny tej nowelizacji. My chcemy, żeby w
Polsce było stanowione prawo odpowiadające normom europejskim.
Polska Dziennik Bałtycki
SPCH zatrudnia prawnika,
z którego pomocy
mogą korzystać
Organizacje Związkowe
zrzeszone w Sekcjach Krajowych.
Dariusz Sobolewski
e-mail: sobol144@wp.pl
tel. 609-808-747; 697 00 18 18
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rzed rozpoczęciem obrad Komisji Krajowej,
przewodniczący Piotr Duda spotkał się z protestującymi rolnikami w siedzibie okupowanej
przez nich Agencji Nieruchomości Rolnych oraz
na Wałach Chrobrego, przy których po raz kolejny ustawiono dziesiątki ciągników. W ten sposób
między innymi „Solidarność” Rolników Indywidualnych protestuje przede wszystkim przeciwko nadużyciom w obrocie gruntami rolnymi i
wyprzedawaniu polskiej ziemi obcemu kapitałowi. Już 14 dzień zachodniopomorscy rolnicy okupują budynek Agencji Nieruchomości Rolnych w
Szczecinie.
Również przed obradami Prezes IPN Łukasz
Kamiński, prezydent Szczecina Piotr Krzystek
oraz szef „Solidarności” Piotr Duda podpisali list
intencyjny, w którym zapowiadają wspólne działania na rzecz ochrony postoczniowego budynku
wraz z historyczną świetlicą, w której podpisano
porozumienia szczecińskie w sierpniu 1980 r.
Historyczna świetlica na terenie dawnej Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego od 2004
roku jest zamknięta. Dotychczasowym właścicielem obiektu było należące do skarbu państwa
TFI Silesia. W końcu ubiegłego roku budynek nieodpłatnie został przejęty przez miasto. W tej chwili trwają jeszcze formalności, które pozwolą w
pełni nim rozporządzać.
To właśnie w tej legendarnej świetlicy po tragicznych wydarzeniach Grudnia 1970 i buncie w
Styczniu 1971 doszło do bezprecedensowego spotkania strajkujących robotników z I sekretarzem
PZPR Edwardem Gierkiem. W roku 1980, w tym
samym miejscu podpisano pierwsze z trzech porozumień sierpniowych przyczyniając się do sukcesu obejmujących cały kraj strajków i w konsekwencji powstania Niezależnego Samorządnego
Związku Zawodowego „Solidarność”. Miejsce
to było również świadkiem innych wydarzeń, w
tym strajków w 1988 roku, które ostatecznie doprowadziły do odzyskania niepodległości. Sygnatariusze zapowiadają też utworzenie w nim ośrodka o charakterze naukowo-edukacyjnym, który
będzie mógł współpracować z ulokowanym na
terenie byłej stoczni Bałtyckim Centrum Badawczo-Wdrożeniowym Gospodarki Morskiej. Jak
deklarował prezydent Szczecina Piotr Krzystek,
jeśli wszystko pójdzie dobrze świetlicę będzie
można zwiedzać jeszcze w tym roku.
Obrady Komisji Krajowej rozpoczęły się o
godz. 13.00, członków KK przywitał między
innymi Prezes IPN Łukasz Kamiński, prezydent
Szczecina Piotr Krzystek oraz gospodarz spotkania – Mieczysław Jurek. Modlitwę w intencji
owocnych ob rad poprowadził biskup Błażej Kruszyłowicz. Krótkie wystąpienie miał również
Edward Kosmal, przewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” Województwa Zachodniopomorskiego i jednocześnie przewodniczący Komitetu Protestacyjnego.
W jednym z pierwszych punktów obrad, zebrani przyjęli stanowisko w sprawie sytuacji w
województwie zachodniopomorskim, w którym
czytamy m.in. że w przypadku braku rzetelnego
dialogu nakierowanego na rzeczywiste rozwią-

Obrady Komisji Krajowej
w Szczecinie
Obrady styczniowe Komisji Krajowej NSZZ Solidarność,
odbyły się w Szczecinie. Członkowie KK byli zakwaterowani i obradowali w Hotelu Radisson Blu, w którym prężnie działa nasz związek a
należy do niego ponad połowa Załogi.
Najważniejszym elementem konferencji był
udział mediatorów z listy Polskiego Centrum
Mediacji: Krzysztofa Kosiorka, Mariana Laskowskiego, Jarosława Jędrzejczaka, prowadzących
mediacje zarówno w sprawach zbiorowych, jak i
pracowniczych przy Sądach Okręgowych. Pracę
mediatora mogą wykonywać dzięki udziałowi w
tym projekcie.
Ważnym rezultatem projektowym jest wzrost
potencjału Związku jako partnera społecznego w
dialogu. Przygotowanie 99 mediatorów daje szansę na korzystanie z kolejnego narzędzia dialogu
społecznego - mediacji. W ramach projektu przeprowadzono również szkolenia z negocjacji, w
których wzięło udział 419 członków Związku. Początkowo w projekcie zaplanowano 324 uczestników szkolenia negocjacyjnego. Jednak ze
względu na duże zainteresowanie i zaoszczędzonym środkom uzyskano zgodę na 5 kolejnych
szkoleń. Efektem dodatkowym jest standaryzacja materiałów szkoleniowych z mediacji i negocjacji. Projekt był współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
KK zdecydowała, iż Sprawozdawczo wyborczy Krajowy Zjazd Delegatów, odbędzie się w
dniach 8-9 października 2014 roku w BielskuBiałej. Miejscem zjazdu będzie nowoczesna hala
sportowa BBOSiR.
Następnie podjęto decyzję ws. zasad funkcjonowania zakładowych organizacji koordynacyjnych NSZZ „Solidarność” (dokument będzie
umieszczony na stronie internetowej KK).zywanie problemów, Solidarność ogłosi akcję protestacyjną w obronie województwa zachodniopomorskiego.
Wspierając postulaty zachodniopomorskiej
„Solidarności”, Komisja Krajowa żąda w stanowisku opracowania i wdrożenia Specjalnego Programu Gospodarczego dla województwa zachodniopomorskiego, rewitalizacji przemysłu stoczniowego, zachowania podmiotowości ZCH Police, Zespołu Elektrowni Dolna Odra i PKP Cargo
S.A. Zachodniopomorskiego Zakładu w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Zakładu Przewozów Regionalnych oraz Szczecińskiej Stoczni
Remontowej „Gryfia”.
Następnie odbyła się Konferencja podsumowująca realizację przez Związek projektu „Konstruktywny Dialog II- Mediacje i negocjacje dla
członków NSZZ „Solidarność”. Udział w konferencji wzięły 104 osoby – członkowie KK i zaproszeni goście. Rezultaty projektu zaprezentowała Elżbieta Wielg, kierownik Działu Programów Europejskich Komisji Krajowej.

KK podjęła uchwałę ws. wyborów delegatów
na KZD na kadencję 2014 – 2018. Podstawą do
ustalenia liczby delegatów na Krajowy Zjazd
Delegatów przypadającej danemu regionowi w
kadencji 2014 – 2018 będzie liczba (średnia arytmetyczna) członków Związku w regionie wyliczona na podstawie liczb członków Związku w
latach 2010, 2011, 2012 i 2013 podanych przez
zarząd regionu zgodnie z postanowieniami uchwały KK nr 14/2010. Jeden mandat delegata na Krajowy Zjazd Delegatów kadencji 2014 – 2018 przypada na każde pełne 2.100 członków Związku w
regionie. Do tak wyliczonej liczby delegatów przypadających poszczególnym regionom nie wlicza
się mandatów delegatów na KZD przypadających
przewodniczącym zarządów regionów, rad krajowych sekretariatów branżowych i Krajowego
Sekretariatu Emerytów i Rencistów. (dokument
będzie na stronie internetowej KK).
Związkowcy
z „Solidarności”
Już na poprzednich
obradach
rozpatrywano kilZA Puławy
ka propozycji a w Szczecinie ostatecznie
podjęto
uchwałę ws. przyjęcia hasła roku 2014, które
brzmi: „Rok Solidarności i sprawiedliwości społecznej”.
KK podjęła również uchwały i stanowiska: ws.
zmian w Statucie ECS; Uchwała ws. unieważnienia Uchwały nr 7 WZD Regionu Częstochowskiego; Stanowisko ws. Lasów Państwowych;
Stanowisko ws. Sytuacji w Poczcie Polskiej S.A.
(dokumenty będą umieszczone na stronie internetowej KK).
Odnośnie realizacji uchwały KK nr 28/12 ws.
stwierdzenia faktu nieważności decyzji Prezydium Zarządu Regionu Śląsko – Dąbrowskiego
ws. rejestracji organizacji międzyzakładowej sądownictwa, strony sporu porozumiały się, iż problem najprawdopodobniej rozstrzygnie się w trakcie przeprowadzania wyborów a jeśli nie, strony
powezmą ostateczne działania w celu rozstrzygnięcia i zakończenia sporu.
Przewodniczący KK – Piotr Duda, poinformował członków KK o bardzo ważnym i konstruktywnym spotkaniu „w cztery oczy” z Prezesem
PIS – Jarosławem Kaczyńskim. Dalszy ciąg spotkań i wspólnych działań ma nastąpić.
Drugiego dnia tj. 29 stycznia 2014r., członkowie KK złożyli kwiaty pod bramą Stoczni Szczecińskiej.

www.solidarnosc.org.pl
Strona internetowa Zwiazku
w nowej odsłonie!
Zachecamy do odwiedzin!
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Rada Sekcji Krajowej
GNiG w Wiśle
Mamy nowy 2014 rok. Poprzedni obfitował w wiele zmian organizacyjnych, chociaż finansowo nie był on tak zły jak 2012. Zawirowania ze zmianami prezesa
PGNiG zakończyły się rozstrzygnięciem konkursu na nową przyśpieszoną kadencję. A z byłego składu został jedynie p.o. Jerzy Kurella.

P

GNiG po decyzji rady nadzorczej
wydał komunikat: Rada Nadzorcza
PGNiG SA podczas posiedzenia 30 grudnia 2013 roku zakończyła postępowanie
kwalifikacyjne. Decyzją Rady Nadzorczej
Prezesem Spółki został Mariusz Zawisza,
(z PGE) który obejmie stanowisko 1 stycznia 2014 roku.

Jerzy Kurella (dotychczasowy p.o.) –
Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych (objęcie stanowiska od 30 grudnia 2013 roku).
Jarosław Bauc (były MF) - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych (objęcie stanowiska od 30 grudnia 2013 roku).
Zbigniew Skrzypkiewicz (z RN
PGNiG) - Wiceprezes Zarządu ds. Poszukiwań i Wydobycia
(objęcie stanowiska
od 31 grudnia 2013
roku).
Andrzej Parafianowicz (wiceminister
z MF) - Wiceprezes
Zarządu ds. Korporacyjnych (objęcie
stanowiska od 31
grudnia 2013 roku.
—-ooOoo—

W

RSK podjęła decyzję, że:
- Sprawozdawczo - Wyborcze Zebranie
Delegatów Sekcji odbędzie się w dniach
19 -21 maja w Krośnie;
- ostatnie w kadencji posiedzenie Sekcji
odbędzie się w okolicy Opola w dniach 10
- 11 kwietnia a o terminach kolejnych po-

styczniu odbyło się posiedzenie
Rady Sekcji Krajowej GNiG w Wiśle, które określiło termin ostatniego posiedzenia i zebrania sprawozdawczo - wyborczego w Krośnie w maju.
Rada Sekcji w związku z wyborem nowych władz PGNIG - członka zarządu
i trzech kandydatów do rady
nadzorcz ej postanowiła nie
udzielać poparcia kandydatom
do zarządu z uwagi na nie zamkniętą listę kandydatów i brak
naszego przedstawiciela.
Do rady nadzorczej udzielono
poparcia w okręgu I członkowi
Solidarności Sebastianowi Latanowiczowi z obrotu z Bydgoszczy - ulotka będzie zamieszczona niebawem.
Z uwagi na decyzje kolegów z
Solidarności Sanoka i ZOK
PGNiG, Rada udziela w sektorze II poparcia dla Ryszarda Wąsowicza wieloletniego przewodniczącego organizacji związkowej górników naftowców.
W sektorze III jest jeden kandydat i liczymy po jego wyborze na owocną
współpracę.
RSK podjęła też decyzje organizacyjne i finansowe oraz skierowała pismo do prezesa Zawiszy o spotkanie z
zarządem PGNiG SA.

6

siedzeń zdecyduje Rada Sekcji wybrana
na kolejną kadencję.
RSK postanowiła skierować pismo do
prezesa Mariusza Zawiszy o spotkanie
Zarządu PGNiG SA z całą Radą Sekcji
Krajowej GNiG w Warszawie.

W związku z wyborem Pana na stanowisko prezesa zarządu PGNiG SA, największa branżowa organizacja związkowa w GK PGNiG - Sekcja Krajowa
NSZZ Solidarność Górnictwa Naftowego i Gazownictwa gratuluje wyboru i liczy
na konstruktywną z panem współpracę.
Obradująca w dniach 15-16 stycznia w
Wiśle Rada Sekcji Krajowej GNiG, mając
na uwadze duże zaniepokojenie pracowników sytuacją Grupy Kapitałowej prosi o
pilne spotkanie pana i członków zarządu
PGNiG SA z całą Radą Sekcji. Spotkanie
to najlepiej będzie zorganizować w Warszawie w siedzibie Spółki.
Tematyka spotkania obejmowałaby sprawy pracownicze, organizacyjne, produkcyjne PGNiG SA oraz spółek Grupy Kapitałowej a w szczególności:
- przedyskutowanie możliwości utworzenia organizacji pracodawców w branży i
zawarcia Ponadzakładowego Układu
Zbiorowego Pracy;
- zasilenie z zysku PGNiG Centralnego
Funduszu Racjonalizacji i wsparcia pracowników restrukturyzowanych spółek dodatkowymi osłonami, w takiej wysokości
jakie otrzymali inni pracownicy we wcześniejszych okresach;
- zasilenie w wyniku negocjacji ze ZZ i
dalsze funkcjonowanie Wspólnego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
- omówienie stanu negocjacji przepisów
prawa pracy skonsolidowanych spółek;
- przygotowanie zasad określenie terminów, negocjacje projektów porozumień
oraz przepisów prawa pracy dla pracowników i organizacji związkowych w tworzonej Spółce Obrotu Detalicznego,
- ustalenie jednakowych zasad
dla ewentualnych programów dobrowolnych odejśó w
całej Grupie Kapitałowej;
- wprowadzenia
do ZUZP lub do
PUZP zasad
wypłaty nagrody
rocznej lub innej
nagrody płatnej
w końcu roku
kalendarzowego
zależnej od sytuacji finansowej
spółki;
- ustalenie minimalnej waloryzacji wynagrodzeń d1a pracowników Grupy Kapitałowej w 2014 roku.
Liczymy na przychylenie się do naszej
prośby oraz na konstruktywną dyskusję i
opracowanie harmonogramów realizacji
poszczególnych zadań. Bolesław Potyrała
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24 stycznia przed siedzibą Zarządu
Sody Polskiej Ciech w Inowrocławiu
odbyła się pikieta związkowców tej firmy. Wzięli w niej udział pracownicy
zakładów i przedstawiciele central
związkowych. Protestujący sprzeciwiają się zwolnieniom, trwającym pomimo dobrej kondycji finansowej zakładu, i chaotycznej restrukturyzacji.
imo trzaskającego mrozu zgromadzi
ło się ok.150 ludzi. Marek Wiśniewski, przewodniczący komisji zakładowej
"Solidarności" w Sodzie, powiedział: - Pracownicy zakładów są coraz bardziej zdezorientowani kierunkiem zmian, a właściwie brakiem ich czytelności. Koleżanki i
koledzy tracą pracę - w naszej ocenie bez sensu, bo firma wciąż przynosi zyski,
ale dalsze przetrzebianie doświadczonych
fachowców, kuszenie pieniędzmi z programu dobrowolnych odejść wkrótce odbije
się na produkcji - mówił.
Inny z uczestników pikiety stwierdził, iż
ma wrażenie, że toczy się handel mieniem,
które zbudowało całe pokolenie inowrocławian - pracowników Sody. "Państwo,
reprezentowane przez rząd posiadający
znaczne udziały w zakładzie biernie przygląda się rozbiorowi Sody i ma to gdzieś,
że ludzie z 30-letnim stażem lądują na trudnym inowrocławskim rynku pracy, bez
pracy. Nie ma gdzie się odwołać, nie ma
kogo prosić o pomoc, bo klasa polityczna
zajęta teraz ... dupą Maryny!"
Zgromadzeni pracownicy wznosili
okrzyki "Złodzieje!" i wzywali do zaostrzenia protestu.
źródło: Region Toruńsko-Włocławski
NSZZ "Solidarność"
W sierpniu wypowiedziano układ zbiorowy pracy, mimo że
kondycja spółki jest
bardzo dobra. Wówczas pracownicy
żądamyli podpisania
układu zbiorowego
pracy. Pracowników
poparli przedstawiciele dwóch z sześciu
związków zawodowych, którzy wyszli
do protestujących.
- Wy nie jesteście szaraczkami, wy jesteście naszą armią. Załoga za dobrą pracę ma prawo do poszanowania i godnego wynagrodzenia. Nie ma z
nami przedstawicieli wszystkich związków,
ale w tej sprawie wszyscy mówimy jednym głosem - zapewniał wówczas Marek
Wiśniewski, szef zakładowej Solidarności.
- Wyście nas wyrwali do tablicy - zwracał
się do zarządu firmy - Na razie nasza manifestacja jest pokojowa, ale jak będzie
trzeba przejdziemy do czynów.

M

„Soda” na gorąco
Przedstawiciele komitetu protestacyjnego związków zawodowych w zakładach w Inowrocławiu i Janikowie przekazali postulaty zarządowi spółki Soda Polska Ciech. Dotyczyły m.in.: zaprzestania zwolnień z pracy, łamania zapisów zakładowego układu zbiorowego oraz sprzedaży majątku Soda Polska Ciech Transoda sp. z o. o.
Postulowano też podwyżkę płac z dniem 1 stycznia 2014 roku. Przed budynkiem zarządu trwała w tym czasie pikieta
rezydent Inowrocławia oczekuje skutecznej inowrocławskiego zakładu sodowego do obszaru
interwencji właściciela zakładówsodowych. Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W
Zwracam się do pana ministra w imieniu miesz- zamian padła deklaracja utworzenia w firmie w
kańców i własnym z prośba o pomocwzażegnaniu 2016 roku 10 nowych etatów.
„W piśmie do pana Dariusza Krawczyka, prenarastającego konfliktu społecznego w spółce Soda
Polska Ciech SA. W powyższej sprawie interwe- zesa zarządu Ciech SA z 13 marca 2013 r., zadeniowali już parlamentarzyści i związki zawodowe klarowałem wsparcie dla planów inwestycyjnych
- napisał Ryszard Brejza, prezydent Inowrocła- zakładu, a zarazem napisałem: niepokój wywowia w piśmie do Włodzimierza Karpińskiego, łują podjęte dziaania w celu zwolnień wysoko wykwalifikowanych, o ogromnym autorytecie praministra skarbu państwa.
W inowrocławskich i janikowskich zakładach cowników. Skoro spółka poszukuje oszczędnosodowych znów zawrzało. Dwa tygodnie temu ści, to pozwoliłem sobie zaproponować przenieprzedstawiciele związków zawodowych i pracow- sienie siedziby Ciech SA z Warszawy do Inowroników przeprowadzili pikietę pod siedzibą zarzą- cławia, bo koszty utrzymania administracji w
du Sody Polskiej Ciech w Inowrocławiu. Przed- Warszawie, w tym wynajęcia biurowca, są wręcz
niebotyczne w stosunku do podobnych, tyle że w
stawiono postulaty.
Protestujący zażądali: zaprzestania restruktu- Inowrocławiu. Są to koszty stałe pokrywane z
ryzacji firmybez uzgodnienia tego ze związkami dochodów osiągniętych przez pracowników Inozawodowymi, zaprzestania sprzedaży majątku wrocławskiej spółki” -oto kolejny fragment pisma
spółki Transoda, uzupełnienia etatyzacji zgodnie prezydenta.
z rzeczywistymi potrzebami, które pozwolą na Prezydent oczekuje interwencji
Brejza przypomina, że szefostwo Ciechu odpoprawidłowewykorzystanie urlopów wypoczynkowych i dodatkowych dni wolnych, uzgodnienia wiedziało mu (18 marca 2013), że kwestie kadroPracownicy Sody pikietują, a prezydent pisze do we oraz szeroko pojętej działalności charytatywministra. ze związkami zawodowymi regulaminu nej i sponsorskiej są wewnętrzną sprawą Ciechu.
„Od tego momentu wSodzie zlikwidowano ok.
premiowania i taryfikatora stanowisk, podwyżki płac
od 1 stycznia br. oraz zaprzestania łamania zapi- stu etatów, a kolejnych kilku pracowników otrzymało zapowiedzi zwolnienia z pracy. Są wśród
sów zakładowego układu zbiorowego pracy.
nich fachowcy z długoletnim stażem. Jedyni
żywiciele rodzin. (...)
Również od tego momentu Soda uzyskała ok.
100 mln zł zysku. Wzamian ludziom, którzy w
największym stopniu
swoją ciężką pracą zapracowali na ten zysk,
nagrodę świąteczną wypłacono dopiero po protestach i to w Wigilię w
godzinach popołudniowych. Następnym pracownikom dziękuje się
za ich ciężką pracę wręczając wypowiedzenia... Panie ministrze, władze
Ratusz po stronie załogi
„Stan rosnącego konfliktu głębokomnie niepokoi, miasta Inowrocławia udzieliły i udzielają należyfot. Piotr Nowak - Fotorzepa
bowiem
świadczy o nieumiejętności postępowa- tego wsparcia planom inwestycyjnym Sody SA,
nia ze strony zarządu Ciech SA, co radykalizuje w zamian spotykamy się, tak jak i załoga, z mało
zachowanie załogi” - czytamy w liście Brejzy do kulturalnym pouczeniem o naszych zadaniach.
(...) Nie oczekuję i nie chcę odpowiedzi od zarząministra skarbu.
Włodarz przypomina też wydarzenie z ub.r., du Ciech SA - oczekuję skutecznej interwencji od
kiedy to do władz miasta trafił wniosek kierow- właściciela zakładu” - zaznaczył Brejzawpiśmie
Gazeta Pomorska
nictwa Ciechu o wyrażenie zgody na włączenie doministra. 
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TEVA Kutno
do TEVA Kraków
Teva do likwidacji. Blisko 200 osób straci pracę. Jeden z największych zakładów farmaceutycznych w regionie, będzie istniał do końca 2015 roku. Kutnowska firma farmaceutyczna przenosi się do Krakowa. Załoga jest w szoku.

D

ecyzja o zamknięciu zakładu zapadła
na szczeblu globalnym i była niezależna od nas w Polsce -mówi Joanna Kalicka-Molin, kierownik do spraw komunikacji firmy Teva w Warszawie.
Kutnowska firma zostanie przeniesiona
do Krakowa, gdzie także działa zakład
Tevy. Dzisiaj miały rozpocząć się rozmowy pomiędzy zarządem firmy i przedstawicielami związku zawodowego działającego na terenie kutnowskiego zakładu.
Rozmowy będą miały na celu wynegocjowanie jak najlepszych warunków zwolnień
dla pracowników. Pracownicy najprawdopodobniej będą zwalniani grupowo w kilku turach. Ostatnie zwolnienia zaplanowano na III kwartał przyszłego roku. Jak zapowiada firma, zwolnieni pracownicy mają
zostać objęci specjalnym programem, dzięki któremu mają łatwiej odnaleźć się na
rynku i szybciej znaleźć pracę.
Projekt restrukturyzacji zakładów Teva
jest przeprowadzany na całym świecie i
ma prowadzić do optymalizacji produkcji.
Część osób może liczyć na przeniesienie do krakowskiej firmy. Tam miejsca
będą raczej dla osób na wyższych stanowiskach.
Informacje o zamknięciu firmy w Kutnie i przeniesieniu produkcji do stolicy Małopolski zaniepokoiły władze Kutna. Zbigniew Burzyński, prezydent miasta, spotkał się wczoraj z przedstawicielami zarządu firmy w Kutnie. Prezydent rozmawiał również z Witoldem Stępniem, marszałkiem województwa łódzkiego oraz
Pawłem Bejdą, wicewojewodą łódzkim.
Rozmowy miały na celu przeanalizowanie całej sytuacji i ewentualny wpływ na
zmianę decyzji przez firmę.
- Podjęte zostaną również starania o spotkanie w tej sprawie na szczeblu ministerialnym - podkreśla Joanna Brylska, rzecznik prasowy kutnowskiego magistratu.
Kutnowska Teva, zlokalizowana przy ulicy Sienkiewicza, to obok znajdującej się
mniej więcej w tym samym miejscu firmy
Fresenies Kabi, największa w Kutnie i
regionie firma produkująca leki.
Zakład znajduje się w budynkach po
dawnym potentacie farmaceutycznym kutnowskiej Polfie.
Jak informuje Joanna Kalicka-Molin, od
ubiegłego roku Teva realizuje globalnie
strategiczny projekt restrukturyzacji we-

wszystkich krajach, w których prowadzi
swą działalność. Po dogłębnej analizie działalności w Polsce, podjęto decyzję o przeniesieniu produkcji z Kutna do Krakowa i
skonsolidowaniu całej produkcji w małopolskim zakładzie.
- Aby zapewnić ciągłość produkcji, proces będzie wdrażany etapami i zakończy
się w drugiej połowie 2015 roku. Umożliwi to firmie optymalizację struktury, obniżenie kosztów i uzyskanie oszczędności,
które zostaną zainwestowane w innych
obszarach działalności, np. w badania i
rozwój, wspierając wzrost Teva - czytamy w komunikacie prasowym firmy.
Zwolnieniami ma zostać objęta praktycznie cała kadra pracownicza, choć część
osób może liczyć na przeniesienie do krakowskiej firmy. Tam miejsca zarezerwowane będą jednak raczej dla osób na wyższych stanowiskach.
- Podobno ma być taka opcja, ale nie sądzę, żeby któryś z szeregowych pracowników, na przykład z produkcji, dostał propozycję
wyjazdu do Krakowa. A
nawet jeśli, to raczej i
tak nie byłby tym zainteresowany. To raczej
oferta dla pracowników
na wyższych stanowiskach - mówi jeden z
pracowników kutnowskiej Tevy.
Jak dowiedzieliśmy się
od Joanny KalickiejMolin, aktualnie nie wiadomo jeszcze, na jakich
zasadach pracownicy
będą zwalniani i czy będą to zwolnienia
grupowe czy też indywidualne. Dzisiaj
mają rozpocząć się rozmowy pomiędzy
zarządem Tevy a związkiem zawodowym
działającym w zakładzie.
- Decyzja o zamknięciu zakładu zapadła
na szczeblu globalnym i była niezależna od
nas w Polsce. Będziemy jednak starali się
zrobić wszystko, by nasi pracownicy odeszli na jak najlepszych warunkach - zapowiada Kalicka-Molin. - Podczas rozmów
z pracownikami, reprezentowanymi przez
związek zawodowy, będziemy chcieli wypracować optymalny program dotyczący
zwolnień - dodaje.

Rozmowy ze związkowcami, dotyczące zwolnień, mają rozpoczęły się 6 lutego.
–Decyzja o zmianach, podyktowana globalną strategią naszej firmy, była dla nas
niezwykle trudna, jednak konieczna, aby
zapewnić stabilny rozwój Teva w przyszłości - mówi Dorota Szopińska-Wójcik, prezes zarządu Tevy.
- W tej chwili najważniejsze jest dla nas
wypracowanie optymalnych warunków
odejścia dla tych osób, których dotyczyć
będą zmiany. Dla części pracowników z
Kutna przewidujemy możliwość zaoferowania zatrudnienia w Krakowie. Planujemy także uruchomienie specjalnego programu (tzw. outplacement), który ma pomóc odchodzącym z firmy w zidentyfikowaniu potencjalnych możliwości zawodowych i ułatwić znalezienie pracy - dodaje
pani prezes.
Kilka słów o Tevie:
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
(NYSE: TEVA) to firma międzynarodowa z siedzibą w Izraelu z bezpośrednimi
przedstawicielstwami w blisko 60 krajach.
Jest wiodącą globalną firmą farmaceutyczną, której celem jest zwiększanie dostępu do wysokiej jakości opieki medycznej poprzez rozwój, produkcję oraz sprzedaż leków generycznych oferowanych po
przystępnych cenach, jak również innowacyjnych i specjalistycznych produktów far-

maceutycznych i substancji czynnych leków. Teva jest największym na świecie
producentem leków generycznych z portfelem produktów zawierającym ponad 1
000 cząsteczek. Działalność związana z
produkcją leków innowacyjnych koncentruje się na takich obszarach terapeutycznych jak neurologia, onkologia, leczenie
bólu, choroby układu oddechowego i zdrowie kobiet, a także biofarmaceutyki. Teva
zatrudnia obecnie blisko 46 000 pracowników na całym świecie, a jej wartość
przychodów ze sprzedaży netto w 2012
roku wyniosła 20,3 mld USD.
Polska Dziennik Łódzki / www.eku24.net
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Do kupna największe „Wymiarki” przerwały pracę
polskie huty szkła
Jak pisaliśmy w grudniu ub. roku, w Hucie Szkła „WymiarSyndyk krośnieńskich Hut Szkła Krosno znajdujących się w upadłości likwidacyjnej ogłosił przetarg na kupno zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
Cenę wywoławcza netto ustalono na
190 mln zł. Otwarcie, rozpoznanie,
wybór i zatwierdzenie ofert nastąpi w
dniu 1 kwietnia 2014 r. o godz. 12:00
w Sądzie Rejonowym w Krośnie V
Wydział Gospodarczy.

K

rośnieńskie Huty Szkła „Krosno” są
producentem sodowego szkła gospodarczego. Wizytówką spółki jest także
szkło formowane tradycyjną metodą
ręczną w bardzo szerokiej gamie produktowej - od finezyjnych kieliszków po duże
wazony. Znaczącą pozycję w ofercie handlowej firmy stanowi również szkło stołowe formowane mechanicznie.
Dlaczego jednak dochodzi do sprzedaży
spółek wchodzących w skład Hut Szkła
Krosno? Należy wrócić się do połowy

ubiegłej dekady. Firma w dużej mierze
postawiła na eksport dolarowy. Jednak w
2007 roku umacniająca się złotówka spowodowała, że eksport był coraz mniej opłacalny. Na początku 2008 r. w ogóle przestał się opłacać. Jakby tego było mało drastycznie wzrosła cena gazu.
Ostatecznie spółkę dobiła sprawa tzw.
opcji walutowych. W styczniu 2009 r. spółka ujawniła, że stała się niewypłacalna z
powodu 37 mln zł strat na nich. Zobowiązania i zadłużenie spółki przekroczyły wartość aktywów.
27 marca 2009 r. Sąd Rejonowy w Krośnie ogłosił upadłość Krośnieńskich Hut
Szkła obejmującą likwidację majątku.
W 2012 roku syndyk próbował sprzedać spółkę w całości, chętnych jednak nie
było. Teraz próbuje sprzedać poszczególne spółki. Zdaniem specjalistów to
może okazać się rozwiązaniem. Niektóre z oferowanych spółkach są bowiem
dość atrakcyjne.
wnp.pl

ki” zakończono produkcję. Cała załoga - w tym kol. Edward
Kowalów, przewodniczący NSZZ „Solidarność” - znalazła
się na bruku. W firmie pozostało ok. 20 pracowników.
ierwsze wzmianki o wytwarzaniu szkła spotkań 15 stycznia 2008 r. Vitrosilicon
w rejonie Wymiarek pochodzą ze śre- dokonał zakupu pakietu ok. 34 proc. akcji
dniowiecza. W 1657 roku książę czeski Eu- HS Wymiarki - informuje Krzysztof Grad.
zebiusz von Lobkovitz założył hutę. Tutej- Podkreśla jednocześnie, że zarząd Wymiasze wyroby były bardzo popularne w Euro- rek również wiedział o tym, że Jarosław
pie. W małej miejscowości funkcjonowało Gawecki skupuje akcje, więc mógł je od
aż pięć hut. Obecny zakład powstał z połą- niego kupić.
czenia hut Grose, Hadrian oraz Poncet.
Od tego czasu trwał spór prawny, bo zaOd 1950 roku, obok zakładów w Iłowej rząd Wymiarek zakwestionował legalność
i Łęknicy, huta (wówczas Zakłady Szklar- transakcji i nie chce uznać Vitrosiliconu jako
skie w Wymiarkach) weszła w skład akcjonariusza spółki. 22 kwietnia 2008 r. Sąd
Żagańskich Hut Szkła w Iłowej. W 1991, Rejonowy w Zielonej Górze wydał postapodczas przekształcania ŻHS w Vitrosili- nowienie, w którym uwzględnił wszystkie
con S.A., Huta Szkła Wymiarki przekształ- żądania Vitrosiliconu, upoważniając tę spółciła się w niezależną od pozostałej części kę do zwołania Walnego Zgromadzenia
dawnego przedsiębiorstwa spółkę Hutsop. Akcjonariuszy HS Wymiarki.
Od stycznia 2008 ok. 35% akcji Hutsopu
Wymiarki zaskarżyły to postawienie, a
należy do Vitrosilicon SA z Iłowej.
same złożyły do sądu pozew, w którym
Potem było już tylko gorzej, bo Grupa zarząd Wymiarek wnioskuje o ustalenie,
Chemiczna Ciech została uznana jako ak- że Vitrosilicon nie jest akcjonariuszem HS
Wymiarki.
- W dniu 25 lipca 2008 r. Sąd Okręgowy
w Zielonej Górze, po odbyciu kilku posiedzeń, przesłuchaniu świadków i zapoznaniu się z całością dokumentacji sprawy
oddalił w całości powództwo HS Wymiarki - informuje Krzysztof Grad.
We wrześniu 2008 r. Wymiarki złożyły
apelację. Zdaniem rzecznika Ciechu, ze
względu na zabiegi mające na celu przeciąganie sprawy, sprawa powinna ostatecznie zakończyć się w marcu 2009 r.
Równocześnie Vitrosilicon złożył pozew
o stwierdzenie nieważności wszystkich
uchwał Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty
cjonariusz Huty Szkła Wymiarki chociaż Szkła Wymiarki z 27 czerwca 2008 r., na
zarząd Wymiarek kwestionował legalność które nie został - bezprawnie zdaniem Cietransakcji, w której Ciech zakupił ok. 34 chu - dopuszczony, a także sprzeciw na
akcji tej spółki.
zamiar zmiany statutu HS Wymiarki do- Już w roku 2007, realizując założenia konanej na NWZA zwołanym z pominiępolityki akwizycji w ramach dywizji Krze- ciem Vitrosiliconu jako akcjonariusza.
miany i Szkło, nasza spółka zależna VitroCiech chciał powiększyć udział w rynku
silicon dokonała rozpoznania rynku szklar- zniczy, więc na celowniku chemicznego giskiego w zakresie konkurencyjności oraz ganta znalazła się Huta Szkła Wymiarki. W
możliwości zdobycia silniejszej pozycji. niszowym rynku szklanych opakowań do
Przyjrzano się wtedy aktualnej sytuacji w nagrobkowych zniczy Ciech i tak już jest
HS Wymiarki - mówił wówczas rzecznik potentatem. Ma w nim ok. 40-procentowy
Ciechu Krzysztof Grad. Według niego, od udział poprzez spółkę zależną Vitrosilicon.
drobnych akcjonariuszy spółka Ciechu
Jest jednak iskierka nadziei, choć nie wiauzyskała informację o tym, że akcje sku- domo, na jak długo. Podobno Huta w
powane są przez producenta zniczy z Gra- Wymiarkach jest zainteresowany austriacjewa, Jarosława Gaweckiego, wieloletnie- ki producent wyrobów szklarskich. Negogo kontrahenta HS Wymiarki. Ponadto cjacje trwają. Jeśli ta transakcja się podowiedziano się, że obecny zarząd Huty wiedzie, to pracownicy mogą liczyć na
również skupuje akcje.
powrót do pracy w hucie. Nie wiadomo
- Spółka Ciechu podjęła rozmowy z Jaro- tylko, ilu z nich zostanie, bo granica zasławem Gaweckim na temat zakupu po- chodnia - blisko…
siadanych przez jego firmę akcji. Po serii
wnp.pl; wiki.pl/Michał Orlicz

P

Żądaj w Komisji Zakładowej i w salonach prasowych- Czytaj „Tygodnik Solidarność”!
nr 1 (284) styczeń 2014

9

Co się dzieje z akcjami ZA Puławy? W Azotach
Od początku grudnia ubiegłego roku kurs akcji spółki stracił prawie 20 proc. Ostatnio trochę odbił się, ale zdaniem
analityków DM BDM nie ma powodów, aby wartość akcji
Puław była tak niska.

N

a wycenę akcji spółek giełdowych
wpływa wiele czynników. Czy któryś z nich miał aż taką moc, aby spowodować tak znaczna przecenę akcji Puław?
Według analityków BDM co prawda
trudna sytuacja na globalnych rynkach
zbóż w ostatnim roku (spadki cen rzędu
20-30 proc. rok do roku) przyczyniła się
do obniżenia notowań nawozów, jednak
przy zbilansowanych zapasach na globalnym rynku i przy fatalnych nastrojach (rekordowa ilość spekulacyjnych, krótkich
pozycji na COMEX, brak uwzględniania
ryzyk pogodowych) rynek stać na wyhamowanie negatywnej tendencji - czytamy
w raporcie analityków.
Co więcej specjaliści spodziewają się
nieznacznego i stopniowego wzrostu cen
w 2014 roku.
Nieco gorsze są perspektywy na następne lata. Największym ryzykiem w przedstawionym scenariuszu jest bowiem znaczny wzrost mocy produkcyjnych nawozów
azotowych, szczególnie w rejonach o niskich kosztach gazu w latach 2015-2017.
A skoro sytuacja cenowa nie jest tak zła,
to może jakieś inne czynniki odgrywają role?
W grudniowych negocjacjach z Rosją
Ukraina dostała ok. 33 proc. obniżki cen
gazu. Ukraina to znaczny producent nawozów azotowych na świecie z produkcją
ponad 2,7 mln ton (w przeliczeniu na czysty składnik N, Polska 1,8 mln ton).
Do 2011 roku przewaga konkurencyjna
ukraińskich firm wynikała z niskich kosztów gazu. W drugiej połowie 2010 nowa
umowa na dostawy gazu z Rosji drastycz-

nie podwyższyła koszty surowca, przez co
ukraińskie firmy straciły konkurencyjność.
W 2011 roku UE przez to zniosła cła antydumpingowe na tamtejsze nawozy. Teraz, po decyzji Rosji o obniżeniu cen o ok.
33 proc. ponownie wraca temat konkurencji ze strony ukraińskich firm. Przy
przełożeniu całej obniżki koszty produkcji
mocznika znajdą się tam na poziomie ok.
290 dol. za tonę wobec 310-330 dol. za
tonę w Polsce. Jednak to nadal nie usprawiedliwia takiej przeceny. Zwłaszcza, że
w opinii specjalistów Puławy są obecnie
najlepszą spółką w całej Grupie Azoty.
Jednak analitycy wskazują, że być może
przyczyna osłabienia kursu akcji może leżeć w potrzebach finansowych Grupy
Azoty.
Istnieje ryzyko wykorzystania wysokich
zasobów gotówkowych Puław przez Grupę niekoniecznie w formie dywidendy. Z
uwagi na strategiczne znaczenie spółki i
charakter właścicielski istnieje również ryzyko zaangażowania w projekty inwestycyjne będące poza podstawową działalnością spółki (np. rozbudowa energetyki).
Na koniec jeszcze jeden aspekt całej sprawy. Tylko nieco ponad 4 proc. akcji Puław
znajduje się poza kontrolą Grupy Azoty w
obrocie giełdowym. W praktyce oznacza
to małą płynność i możliwość dużego wpływu na kurs akcji nawet poprzez pojedyncze transakcję. Niedawny rekordowy kurs
195 złotych za akcję spółki mógł zachęcić
do wyprzedaży papierów chemicznej firmy. To mogło przyczynić się do aż tak dużego spadku notowań akcji firmy. wnp.pl

Nie ma rozmów w sprawie Anwilu
PKN Orlen jest otwarty na możliwość
sprzedaży części nawozowej Anwilu,
ale obecnie nie toczą się żadne rozmowy w tej sprawie - zadeklarował Sławomir Jędrzejczyk, wiceprezes płockiego koncernu ds. finansowych.

T

emat potencjalnej sprzedaży części na
wozowej firmy Anwil na rzecz skonsolidowanej Grupy Azoty, drugiego największego producenta nawozów w Unii
Europejskiej, podnoszony jest na rynku
dość regularnie.
Na pytanie jaki jest stosunek PKN Orlen do takiej ewentualności, wiceprezes Ję-
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drzejczyk zapewnił, że ze strony płockiego koncernu temat jest otwarty, ale w
chwili obecnej nie toczą się żadne rozmowy w sprawie ewentualnej sprzedaży.
- Jeśli pojawi się podmiot z poważną ofertą,
w każdej chwili możemy usiąść do stołu
negocjacyjnego - zadeklarował Sławomir
Jędrzejczyk.
Z kolei na pytanie, czy Orlen widzi dla
siebie rolę w procesie konsolidacji polskiego sektora chemicznego, Piotr Chełmiński, członek zarządu PKN Orlen ds. rafinerii podkreślił, że w pierwszej kolejności
Orlen chce być dostawą surowców i półproduktów dla polskiej chemii. wnp.pl

nadal
bez zgody
na wyższe płace
Związki oczekują 15-procentowej podwyżki średniej płacy w tarnowskich
Azotach. Negocjacje mogą się jednak
przeciągnąć nawet do wiosny.

Z

ałoga i związkowcy z Grupy Azoty od
kilku miesięcy czekają na stanowisko
zarządu spółki w sprawie spełnienia postulatu płacowego w Tarnowie. Najbliższe spotkanie zaplanowano na przyszły tydzień, ale raczej nie zakończy się ono porozumieniem. Związkowcy przedstawili
swoje postulaty jesienią ubiegłego roku.
Domagają się podwyżki średniej płacy w
spółce o 15 proc.
- W grudniu ub.r. zarząd przekazał nam
informacje finansowe, o które zwracaliśmy się wcześniej. Za tydzień odbędzie się
kolejne spotkanie i mamy nadzieję na pojawienie się konkretów - mówi Tadeusz
Szumlański, wiceszef „Solidarności” w
Azotach.
W 2012 roku średnia płaca w Grupie
Azoty w Tarnowie przekraczała 4,8 tys.
zł brutto. W ubiegłym roku wzrosła o 7
proc. dzięki wiosennej podwyżce. Ale i tak
należy do najniższych w całej Grupie.
W Puławach średnia przekraczała 5,3
tys. zł. Tamtejsze związki jesienią domagały się aż 25-procentowej podwyżki. Ich
żądania nie zostały spełnione, ale porozumienie płacowe zawarto tam jeszcze w
grudniu. Skończyło się na 6-procentowym
wzroście płac.
Przy jakim wskaźniku wzrostu do porozumienia dojdą strony w Tarnowie? - Nie
mogę w tej chwili ujawnić stanowiska zarządu spółki, negocjacje ze związkami są
bowiem cały czas w toku - mówi Grzegorz Kulik, rzecznik prasowy Grupy Azoty. Może się jednak okazać, że styczniowe spotkanie ze związkami nie będzie
ostatnim w tej sprawie.
Związkowcy oczekiwaną skalę podwyżek argumentują tym, że to właśnie Tarnów konsolidował branżę chemiczną i ponosi koszty zarządzania całą grupą kapitałową. Tymczasem więcej zarabiali pracownicy spółek grupy nie tylko w Puławach, ale też w Kędzierzynie oraz Policach.
Andrzej Skórka-Polska Gazeta Krakowska
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W

lipcu Konfederacja Pracodawców
Rzeczypospolitej Polskiej podsumowała, podczas półtoragodzinnej debaty, 30 lat obowiązywania ustawy
o Społecznej Inspekcji Pracy. W ślad za
tym w mediach pojawiły się komentarze
przedstawiające w bardzo niekorzystnym
świetle SIP.
Selektywnie, redaktorzy dziennika
„Rzeczpospolita” w artykułach: „Etat na
lata gwarantowany” pani Katarzyny Wójcik, „Złota robota”pani Ewy Usowicz oraz
„Społecznicy mają duży parasol ochronny” znowu pani Katarzyny Wójcik wybrali
z całości problematyki Społecznej Inspekcji Pracy tylko
kwestie rzekomych jej przywilejów, autorzy zbagatelizowali zupełnie sprawe, jak konfliktowa jest sytuacja społecznego kontrolera i nadzorcy
warunków pracy.
Nad Społeczną Inspekcją
Pracy ciąży odium minionego
okresu ustrojowego. SIP traktowana jest niekiedy jako relikt komunistycznego systemu. Informacyjnie podajemy,
że w okresie międzywojennym w dużych zakładach
przemysłowych powoływano
w naszym kraju Koła Bezpieczeństwa Pracy działające
społecznie. Dość powiedzieć,
że aktualnie w krajach UE
działają społecznie przedstawiciele ds. bhp załogi, W sumie zaangażowanych jest w
tę misję ponad milion osób.
Eksponowanie anonsów
prasowych zamieszczanych
na pierwszej stronie poczytnego dziennika „Rzeczpospolita” pod tytułami: „Etat na lata
gwarantowany”, „Złota robota” oraz „ Społecznicy mają
duży parasol ochronny” jest
głęboko niesprawiedliwym
działaniem na użytek anachronicznego lobby pracodawców,
którzy nie rozumieją lub nie
chcą rozumieć znaczenia bezpieczj nych
warunków pracy dla ogólnej prosperity
firm oraz dla rozwoju kraju.
Teksty artykułów odpowiadają na krótkowzroczne i nieracjonalne dążenia pracodawców prezentujących mentalność
XIX-wiecznych kapitalistów.
Chcemy podkreślić z całą mocą, że
przedstawione działania w niektórych zakładach związane ze społeczną inspekcją
nie stanowią o całości. Nawet jeśli w niektórych firmach rośnie armia społecznych
inspektorów pracy, to nie oznacza, że

Kampania przeciw SIP
Zaostrzona ostatnio kampania medialna przeciwko społecznej inspekcji pracy (SIP) nie pozwala nam, członkom
Wszechnicy Społecznej Inspekcji Pracy przy Zarządzie
Regionu Dolnośląskiej Solidarności, milczeć.
wszyscy są chronieni. W większości za- tworzeniu bezpiecznych warunków pracy
kładów pracy zarówno produkcyjnych, jak i sukcesów pracodawcy.
Liczba kontroli i interwencji przeprowai budżetowych: szkół, szpitali, uzdrowisk,
uczelni, urzędów, funkcjonująca SIP przy- dzona rocznie przez SIP i udokumentowana
czynia się do rozwoju i poprawy bezpie- w księdze uwag lub zaleceń nie oddaje
stopnia zaangażowania inspektora w spraczeństwa pracy.
Bardzo duże znaczenie do spraw ochro- wy bezpieczeństwa pracy w zakładzie.
ny pracy przywiązuje Unia Europejska, Często SlP-owiec posiadając umiejętność
prowadzenia prawidłowych negocjacji i perswazji potrafi przekonać pracodawcę o koniecznych
zmianach organizacyjnych w zakresie bhp, które nie generują
kosztów a prowadzą do eliminacji zagrożeń. Ponadto pracownik
ma się do kogo zwrócić, gdy ma
wątpliwości co do bezpieczeństwa na swoim stanowisku. Chociaż kodeks pracy zawiera rozwiązania umożliwiające pracownikom reagowanie na nieprawidłowości dotyczące zasad bhp, to
jednak, z różnych powoj dów, pozostają one nieskuteczne. Społeczny Inspektor Pracy, jako umocowany prawem, może więcej,
skuteczniej w interesie pracowników, ale przecież również w interesie pracodawcy. Jest osobą
wybraną z załogi, do której w zaufaniu zwracają się pracownij cy.
Ma wiedzę i autorytet. Bezpieczeństwo ma w głowie i sercu.
Zaszczepia tę wartość innym, aby
pracownik, niezależnie od tego,
czy ktoś go nadzoruje czy nie, potrafił przewidywać konsekwencje
swojego postępowania. Jest to
walor, którego nie da się przecenić w działalności na rzecz pracy.
Wielu pracodawców bardzo
ceni sprawowane przez SIPowców funkcje w swoim przedsiębiorstwie, ponieważ dążą oni
do eliminowania błędów i zagrowskazując kilkadziesiąt dyrektyw ściśle żeń, zapobiegania wypadkom i w rezultazwiązanych z bezpieczeństwem na stano- cie przynoszą wymierne korzyści. Znakowiskach pracy, jak również Międzynaro- micie sprawdza się zarówno rola porozudowa Organizacja Ochrony Pracy żywot- miewawczokonsułtacyjna, jak też kontronie reagując w tym zakresie. W tym kon- lno-nadzorcza SIP.
tekście ze zdumieniem i dezaprobatą naWybór drogi negocjacji zależy od komleży zauważyć stanowisko niektórych pra- petencji, osobowości inspektora, jak rówcodawców polskich tkwiące w XIX- nież relacji z pracodawcą. Niezwykle
wiecznym pojmowaniu reguł rządzących ważna jest poprawa świadomości pracowpracą najemną. Sprawne zarządzanie ników w stosowaniu zasad bezpieczeńprzedsiębiorstwem, ściśle powiązane z sze- stwa i tu niebagatelne znaczenie ma Sporoko rozumianą partycypacją pracow- łeczna Inspekcja Pracy. 
ATEST - Ochrona Pracy
niczą, to podstawowy, ważny element w
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Dlaczego potrzebna jest
Społeczna Inspekcja Pracy?
Na pytania „Przyjaciela przy Pracy” odpowiadali: Tadeusz
Chwałka, przewodniczący Forum Związków Zawodowych,
Wiesława Taranowska, wiceprzewodnicząca OPZZ i Jerzy
Wielgus, wiceprzewodniczący KK NSZZ„Solidarność”

C

o pewien czas środowisko praco
dawców sygnalizuje swoje negatywne opinie
dotyczące pewnych aspektów funkcjonowania
Społecznej Inspekcji Pracy. Czy Państwa zdaniem,
pomimo mankamentów, praktyka potwierdza celowość funkcjonowania SIP?
Tadeusz Chwałka: Społeczna Inspekcja Pracy jest
służbą społeczną pełnioną przez pracowników,
mającą na celu zapewnienie przez zakłady pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych, określonych w przepisach prawa pracy Zatrudniający
w Polsce są nastawieni - zarówno do regulacji
prawnych tworzących i chroniących prawa pracowników, a także do związków zawodowych i
całego zakresu ich działalności - bardzo negatywnie, a w obecnej sytuacji na rynku pracy, określanej słusznie mianem „rynku pracodawcy”,
nawet wrogo. Postulat demontażu prawa pracy i
zastąpienie go w całości „wolnymi” umowami
zawieranymi między zatrudniającym i pracownikiem, a także postulaty ograniczenia i tak niewielkich uprawnień związków zawodowych, to
tylko wierzchołek góry lodowej. Można bowiem
wskazać również cały wachlarz działań i zachowań mających na celu unicestwienie autonomii
działalności związków zawodowych: od działań
na granicy prawa, które nader często są promowane i stosowane przez państwo, aż do działań
zmieniających obowiązujący porządek prawny
U podłoża tego zjawiska leży przede wszystkim,
głoszony dziś powszechnie, model „nowoczesnego”, „postępowego”, a zatem „elastycznego”,
„mobilnego” i „niezależnego” pracownika do złudzenia przypominającego przedsiębiorcę. Każdy, kto chociaż w części temu wzorcowi nie odpowiada lub nawet dąży do tego, by konsolidować środowiska pracownicze i uzyskać choćby
formalne pozory równości stron w relacji zatrudniający - pracownik, jest negowany
Biorąc powyższe pod uwagę, nie dziwi nastawienie zatrudniających do instytucji społecznego
inspektora pracy który przecież „generuje niepotrzebne koszty” pilnując, by warunki pracy odpowiadały kryteriom wyznaczanym przez przepisy
bhp. Jeżeli uznać, że przepisy te są niepotrzebne,
a pracodawca może swobodnie dysponować pracownikiem jak maszyną, to rola SIP rzeczywiście jest niepotrzebna.
Rozumowanie takie cofa jednak nasze stosunki
pracy do XIX wieku.
Wiesława Taranowska: Odpowiedź na to pytanie
jest jednoznaczna - oczywiście, że tak. Wskazuje na to nie tylko praktyka, ale także fakt, że w
2013 roku Ustawa o Społecznej Inspekcji Pracy
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obchodziła swoje 30 urodziny Ta rocznica potwierdza zasadność i potrzebę istnienia takiej
struktury w zakładach pracy choć działalność zakładowych społecznych inspektorów pracy to niełatwa praca. W zakładach, gdzie działają społeczni inspektorzy pracy - jest wyższy poziom
kultury bezpieczeństwa, jest mniejsza wypadkowość, są oni dobrym duchem dla pracowników
Ponadto dla wielu pracodawców - społeczny inspektor pracy to cenny partner.
Pamiętajmy, że pomimo, iż związki zawodowe kierują Społeczną Inspekcją Pracy i organizują wybory to jednak pracownicy wybierają i
odwołują sip.
Jerzy Wielgus: Społeczna Inspekcja Pracy pełni
bardzo ważną funkcję w systemie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest to bowiem oddzielna
kategoria osób, które poza pracodawcą i służbą
bhp są uprawnione do kontrolowania warunków
pracy i monitowania wszelkich nieprawidłowości zagrażających życiu i zdrowiu pracowników.
Należy podkreślić, że dokonywanie wyboru społecznego inspektora pracy przez załogę daje mu
szczególną legitymację i autorytet wśród pracowników. Pomaga to w skuteczniejszym docieraniu
do kolegów i kształtowaniu ich świadomości bezpiecznej pracy W wielu przedsiębiorstwach
współpraca społecznych inspektorów i pracowników służb bhp daje bardzo pozytywne rezultaty
i jest postrzegana jako obopólnie korzystna.
W dużych przedsiębiorstwach konkurujące ze
sobą organizacje związkowe powołują swoich sipowców, a ich czasem sumarycznie nadmierna liczba - są takie fakty i oceny - wynika głównie z dążenia do ochrony stosunku pracy działaczy związkowych w garniturze społecznych inspektorów.
Prosimy o Państwa zadanie w tej sprawie.
T. Ch.: Zarzut o tym, że ochrona zatrudnienia jest
traktowana przez związkowców jako wartość sama
w sobie jest absurdalny. Ochrona zatrudnienia osób
pełniących funkcje związkowe lub pozazwiązkowe, ale związane z ochroną praw pracowniczych,
jest niestety smutną koniecznością. W przeciwnym
razie, dni pracy aktywnego działacza związkowego, którego zatrudnienie nie byłoby chronione, byłyby bowiem zawsze policzone.
Nie chcę przez to powiedzieć, że każdy związkowiec jest postacią krystaliczną i nie korci go,
by uzyskać jakieś profity w związku z pełnionymi funkcjami. Ochrona zatrudnienia w kraju, w
którym praca jest dobrem coraz rzadszym, może
korcić, ale w ten sam sposób można podchodzić
np. do immunitetu poselskiego. Dlatego wyolbrzymianie wykorzystywania ochrony inspektorów SIP
określiłbym mianem wygodnej demagogii.

W. T.: Powiem szczerze, że jestem zbulwersowana taką interpretacją. Zdaję sobie jednak sprawę, że pracodawcy, którym nierzadko nie na rękę
jest fakt, że w ich zakładzie pracy powołany został (lub zostali) społeczni inspektorzy pracy -wyrażają takie opinie. Ponadto, takie opinie są nie
tylko złośliwe, ale świadczą o braku znajomości
ustawy o Społecznej Inspekcji Pracy. Bo przypomnijmy - kandydatem na społecznego inspektora
pracy jest nie tylko związkowiec! Może nim być
każdy pracownik, a przyjęło się mówić, że dotyczy to tylko związkowców. Prawdą jest jednak
fakt, że pracownicy nie są zainteresowani pełnieniem tej funkcji, niezwykle odpowiedzialnej, nie
zawsze są też do niej przygotowani - bo chodzi
nie tylko o konieczność posiadania niezbędnej
znajomości zagadnień wchodzących w zakres
działania Społecznej Inspekcji Pracy, ale także
odpowiedni staż pracy w zakładzie. Z tym drugim warunkiem jest coraz trudniej.
My także bardzo często słyszymy argumenty
pracodawców, że jedynie klauzula, iż zakład pracy nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z pracownikiem pełniącym funkcję
społecznego inspektora pracy w czasie trwania
mandatu oraz w okresie roku po jego wygaśnięciu - jest jedyną przesłanką dla organizowania
wyborów. To nieprawda. Taka ochrona musi być
zachowana, bo to właśnie społeczny inspektor
pracy jest tym, który najbardziej się naraża pracodawcy, wytykając mu mankamenty i niedociągnięcia w obszarze bezpieczeństwa pracy.
Także argument, że społecznych inspektorów
pracy jest za dużo jest nietrafiony - organizacja
Społecznej Inspekcji Pracy jest dostosowana do
potrzeb wynikających ze struktury zakładu pracy
i tę strukturę zakładowe organizacje związkowe
ustalają w Regulaminie. Nie jest to jednak żadna
„przykrywka” do ochrony stosunku pracy dla tych,
którzy pełnią tę służbę i powód do nadmiernej
liczby sip.
Natomiast zgadzam się z jedną kwestią, że nie
zawsze zakładowe organizacje związkowe dogadują się co do organizacji i przeprowadzenia
wyborów To się zdarza, choć nie można generalizować i uogólniać - takie sytuacje nieraz są wynikiem zaszłości historycznych, nie zawsze dialog w zakładzie pracy, nawet pomiędzy organizacjami związkowymi, przebiega w dobrej atmosferze.
J. W.: To jest mylenie pojęć. Działacze związkowi mogą podlegać ochronie na podstawie art. 32
Ustawy o związkach zawodowych, gdzie jest
wyraźnie określone, że organizacja zakładowa
może wskazać pracodawcy określoną liczbę osób
podlegającą ochronie stosunku pracy uzależnioną
od ilości zatrudnionych. Tak więc działacze
związkowi nie muszą się przebierać w „garnitury społecznych inspektorów pracy”, żeby mieć
ochronę przed zwolnieniem.
Znamy fakty i pozytywne oceny dokonywane
przez PIP dotyczące dużych zakładów, gdzie
Społeczna Inspekcja Pracy mimo rozbudowanej
struktury funkcjonuje wzorowo np. w zakładach
Volkswagen, Volvo, w PGNiG. Często
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problemy, o których tu mowa wynikają z
niedostatecznej znajomości Ustawy o Społecznej Inspekcji Pracy przez pracodawców.
Czy ponadzakładowe ogólnopolskie organizacje związkowe widzą potrzebę nowelizacji ustawy
o SIP sprzed 30 lat, żeby m.in. zapobiegać przypadkom patologii, nagłaśnianie których dezawuuje prawidłową pracą wielu społecznych inspektorów? Czy podejmowane są rozmowy o tym z organizacjami pracodawców? Czy omawiano tą problematykę na forum Komisji Trójstronnej? Czy
raczej jest to temat drażliwy i niewygodny dla każdej ze stron lub uznawany za drugoplanowy?
T. Ch.: Problematyka Społecznej Inspekcji Pracy od wielu lat wypierana jest nieustannymi dążeniami do ograniczania ochrony, jaką prawo daje
pracownikowi, by zniwelować samowolne zapędy zatrudniających do traktowania pracownika jak
narzędzia do generowania zysku firmy Zawsze
można znaleźć uzasadnienie ekonomiczne do
takich dążeń, choć nie można mieć wątpliwości,
że ich tłem jest ideologia, a nie fakty
Jeśli chodzi o rozmowy na temat nowelizacji
przepisów o SIP, to z pewnością zawsze warto
rozmawiać o możliwych zmianach prawa mającego wiele lat. Temat ten nie był jednak w ostatnich latach przedmiotem rozmów w zespole problemowym ds. prawa pracy Trójstronnej Komisji, a obecnie, jak powszechnie wiadomo, związki zawodowe zawiesiły swój udział w gremiach
dialogu społecznego do czasu zmiany zasad jego
funkcjonowania. Bez szacunku wobec strony
związkowej, przy traktowaniu jej jak bezwolnych
wykonawców poleceń rządu (wypracowanych
wielokrotnie przy współudziale pracodawców),
jakakolwiek dyskusja, w tym o przepisach regulujących działalność inspektorów SIĘ nie miałaby zresztą sensu.
Po reformie dialogu społecznego w Polsce i
jego instytucji, Forum Związków Zawodowych
zawsze jest oczywiście gotowe do podjęcia rozmów na temat znaczenia i roli ochrony i bezpieczeństwa pracowników w środowisku pracy Z
pewnością nie traktujemy tego tematu jako niewygodnego czy drugoplanowego, a wręcz przeciwnie - bezpieczeństwo pracy jest dla nas, jako
związku zawodowego, nadrzędne.
W. T.: OPZZ systematycznie wśród swoich struktur podejmuje dyskusję w tej kwestii - na ile w
obecnej rzeczywistości społeczno-gospodarczej
zasadne jest podjęcie pracy nad nowelizacją ustawy o SIP? Jak Państwo słusznie zauważyli, ustawa i SIP ma 30 lat! To przecież jedno pokolenie i
zupełnie inne czasy w których ustawa powstawała - rok 1983 to duże zakłady i zupełnie inna struktura przemysłu. Teraz pojawiają się np. wątpliwości związane z funkcjonowaniem i działalnością zakładowych społecznych inspektorów pracy w przedsiębiorstwach, które mają kilka siedzib (oddziałów) w różnych miastach (np. zakłady opieki zdrowotnej, które w wyniku restrukturyzacji dokonały zmian własnościowych) czy też
pytania związane z działalnością zsip po zakończeniu jego 4 letniej kadencji. Rzeczywiście nowelizacja mogłaby to doprecyzować...

Z jednej strony wydaje się wręcz racjonalne
przejrzenie niektórych przepisów, z drugiej strony pojawia się pytanie - bardzo ważne: czy nowelizacja nie będzie próbą ograniczenia roli SIP?
Czy za cenę poprawienia kilku przepisów, które
w praktyce - owszem przysparzają nieraz niejednoznacznych interpretacji - warto podjąć ryzyko
(co może nawet jest intencją niektórych pomysłodawców) próby likwidacji SIP? Takie głosy
słyszymy ze strony wielu organizacji pracodawców, że ta służba nie jest potrzebna, kosztowna i
kłopotliwa... Mówiłam o tym wcześniej...
Dla OPZZ niezwykle istotny jest fundament zachowanie kierowania przez związki zawodowe
Społeczną Inspekcją Pracy co w praktyce oznacza między innymi organizowanie wyborów sip.
Nie mamy jednak gwarancji, że w czasie prac nad
nowelizacją ustawy - nie zostanie zmieniona podległość sip, choćby pod pretekstem organizowania
wyborów w tych zakładach, gdzie związki zawodowe nie funkcjonują...W obecnej chwili nie ma
przestrzeni do dialogu na ten temat - być może
dlatego, że w tej kwestii nie mamy do siebie zaufania (jako związki zawodowe i organizacje pracodawców). Tematyka ta nie jest przedmiotem prac
ani w zespołach problemowych ani na forum Trójstronnej Komisji. W ocenie OPZZ w chwili obecnej są znacznie poważniejsze problemy społeczne
związane z poziomem życia polskich rodzin i sprawami pracowniczymi...
J. W.: Nie widzimy potrzeby zmiany ustawy Widzimy natomiast potrzebę zmiany światopoglądu
pracodawców, którzy powinni bardziej inwestować w „narzędzia kontroli” jakimi są sip-owcy w
zakładach pracy A tymczasem pracodawcy zaniedbują swoje obowiązki (głównie szkoleniowe)
wobec sip zrzucając ten ciężar na związki i inspekcję pracy Tak to już jest, że jak ktoś nie potrafi się posługiwać „narzędziem” to uważa, że
jest ono bezużyteczne.
To co wymaga zmiany to rozporządzenie w
sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i
higieny pracy. Należy tam wprost wskazać Społeczną Inspekcję Pracy jako grupę objętą obligatoryjnymi szkoleniami i określić dokładnie ich
częstotliwość.
Wysoka, dominująca jest liczba małych i średnich zakładów pracy, w których nie ma organizacji związkowych, a więc i SIP. Jak problem należałoby rozwiązać, żeby jednak wybierany reprezentant pracowników mógł przedstawiać pracodawcy
opinie dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia w środowisku pracy również tam, gdzie nie ma związków zawodowych?
T. Ch.: Odnosząc się do kwestii braku SIP w
małych i średnich firmach oraz ewentualnej roli
reprezentanta pracowników w tym zakresie, należy zaznaczyć, że konieczna jest przede wszystkim jak najszybsza realizacja postulatu związków zawodowych, w tym Forum Związków Zawodowych, utworzenia należycie chronionej instytucji pośrednika między pracownikami zatrudnionymi w małych firmach, w których organizacji zakładowej nie można utworzyć a pracodawcą
zatrudniającym ich.

Np. w Niemczech,
gdzie istnieje możliwość
tworzenia branżowych
układów pracy, zatrudniający zrzeka się części swojej suwerennej
władzy, którą ceduje na
rzecz podmiotu reprezentującego grupę przedsiębiorstw. W Polsce nie jest to możliwe ze względu
na brak akceptacji ze strony pracodawców, przy
jednoczesnym ignorowaniu problemu przez stronę
rządową. Reprezentant załogi nie posiada należytej ochrony prawnej, co było szeroko dyskutowane
także przy okazji ostatnich zmian w Kodeksie pracy dotyczących elastycznego czasu pracy Także
w tym wypadku, podobnie jak byłoby w kwestiach
z zakresu bhp, jego rola może być jedynie marginalna, gdyż w zasadzie zmuszony jest do reprezentowania interesów kierownictwa zakładu, a nie
pracowników. W praktyce na szali kładzie bowiem
swoje zatrudnienie.
W. T.: Tak jak wspomniałam wcześniej, dla
związków zawodowych istotne jest to aby zachować kierowanie Społeczną Inspekcją Pracy, ale
oczywiście jak Państwo wspomnieli, nie jest to
możliwe w zakładach pracy w których nie ma
związków zawodowych. Być może należałoby
rozważyć taką możliwość, aby w takich sytuacjach
w gestii central związkowych pozostawało organizowanie wyborów sip, takie rozwiązania zdarzają się w niektórych krajach i sprawdzają się w
praktyce. Może należałoby to wypróbować także
na naszym polskim gruncie?
Dla wzmocnienia roli społecznych inspektorów
i upowszechnienia tej służby może warto byłoby
na poważnie rozważyć podniesienie rangi, do
szczebla centralnego, konkursu na najaktywniejszego społecznego inspektora pracy Przypomnijmy, że celem konkursu jest promocja działalności społecznych inspektorów pracy w sferze
ochrony pracy i praworządności w stosunkach
pracy - obecnie jest to poziom okręgowych inspektoratów pracy
J. W.: Należy umożliwić tworzenie w nich związków. W małych zakładach często pojawia się nieformalny przedstawiciel pracowników, do uzgadniania niektórych kwestii przewidzianych prawem
pracy Niestety zazwyczaj jest to osoba wybrana
przez pracodawcę. A że nie podlega ona prawnej
ochronie stosunku pracy (tak jak sip), to boi się
walczyć o prawa załogi.  Przyjaciel przy pracy

Blog SPCH NSZZ „Solidarność”

http://spchsolidarnosc.blog.pl/
Znajdziecie tam bieżące informacje
oraz aktualne i poprzednie numery
miesięcznika „SPCH Solidarność”
Redakcja „SPCH Solidarność”
wysyła miesięcznik
w formie elektronicznej.
Prosimy podawać adresy e-mail
na skrzynki Sekretariatu lub Redakcji
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KRZYZÓWKA
Poziomo: 1. państwo papieża; 6. miasto i
port w W. Brytanii; 9. miasto w Jordanii,
jedyny morski port kraju; 10. bezwzględni
komandosi; 11. tum; 12. miasto portowe na Hokkaido; 14. gaz bojowy; 15. ignorant; 18. margines boiska; 19. powieść Józefa Ignacego
Kraszewskiego; 20. kawalarz; 22. Jan, polski pianista, krytyk i kompozytor ur.1913; 23. pióra z tyłu skrzydeł; 24. niedźwiadek ćpun; 26.
A 30. bóg uzdrowiciel, lekarz bogów; 32. wyprazuchwalec; 28. nuda;
wiona koźlęca skóra; 34. zapas śniegu na drodze; 37. Anvers, miasto
w Belgii; 40. obraca się na nim kółko; 42. ozdobne naczynie do zup,
ponczy, itp; 43. komisant; 44. szkodzi baletnicy; 45. miasto i jezioro w
woj. szczecińskim; 46. wodna na demonstrantów; 47. zapiski; 48.
wyspa grecka, porty: Iraklion, Kandia.
Pionowo: 2. pożywka dla bakterii; 3. łapie gapowiczów; 4. Nikołaj,
1855–1939, zoolog ros.; prof. Uniw. Warsz.; prace z zakresu morfologii, embriologii, faunistyki, zoogeografii i biologii eksperymentalnej; 5. szkwał; 6. Michaił A.(1814 -76), rosyjski rewolucjonista; 7.
Fiodor (zm.1882), ros. badacz Arktyki; 8. od jednej pożar; 13. z Azji
na koszulki ; 14. spokojny filozof; 16. gwarancyjna lub powołania; 17.
„też się kochał w Krysi”; 20. dawniej oficyna; 21. mieszkanka Śląska; 24. związek org. do produkcji rozpuszczalników; 25. pożądanie
gazowników; 27. córka Uranosa i Gai, żona Kronosa; 29. wyga; 30.
silny parobek; 31. belka podtrzymująca krokwie dachu; 33. pracodawcy do związku zawodowego; 35. ptak pokarm przebiegłego; 36.
miasto w USA, stolica stanu Maryland; 38. anewryzm; 39. coraz
częściej ...non grata; 41. tytuł sonetu Mickiewicza; 42. miasto Bacha,
Goethego i Liszta.
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Hasło krzyżówki to myśl Stanisława Jerzego Leca

Olimpijski kask
Kamila Stocha

Kamil Stoch: Zaczęło się podczas sesji zdjęciowej w Muzeum Lotnictwa w Krakowie.
Moja żona robiła zdjęcia, ja byłem modelem. I przy którymś kolejnym samolocie z
szachownicą na blasze pomyśleliśmy sobie
- nie wiem już, czyj to był pomysł, powiedzmy że wspólny - że to byłoby coś. Gdy się
do tego zabraliśmy, okazało się, że będzie

potrzebne pozwolenie na użycie znaku. Na
początku wydawało się, że to będzie niemożliwe, ale gdy przedstawiłem cały pomysł na dekorację kasku, okazało się inaczej. Zwróciłem się najpierw z prośbą do
pana prezydenta. On mi powiedział, że dla
niego to jest OK i dał mi kontakty. Skontaktowałem się z ministrem Siemoniakiem,

on też powiedział, że nie ma nic przeciw.
Musiałem napisać jeszcze specjalne pismo,
żeby potem nie było, że nie dostałem oficjalnej zgody. Poszło gładko, myślałem że
będzie gorzej. Szachownica jest na tle, które ma wyglądać jak fragment samolotu: nity,
łączenia blach. I poprzecierania, żeby wyglądało to na wysłużony sprzęt.
sport.pl
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Przychodzi kobieta do aptekarza i mówi:
– Poproszę trutkę.
– A po co?
– Chcę otruć męża!
– Nawet jeśli panią zdradza dla innej nie
mogę pozwolić, żeby pani go otruła!
Wtedy kobieta pokazuje zdjęcie jej męża
kochającego się z żoną aptekarza.
Wtedy aptekarz mówi:
– Nie wiedziałem, że ma pani receptę.
————ooOoo————Wściekła żona wita w drzwiach męża,
uwalanego szminką, cuchnącego alkoholem:
– Mam nadzieję, że masz jakiś dobry powód, by zjawiać się w takim stanie o szóstej nad ranem?
– No śniadanie, ma się rozumieć.

Firma zatrudnia nowego dyrektora finansowego. Wybrano kilku kandydatów: matematyka, filozofa, ekonomistę i prawnika. Pierwszy na rozmowę kwalifikacyjną do prezesa
wchodzi ekonomista:
- Mam tylko jedno pytanie. Ile jest dwa plus
dwa? - pyta prezes.
- No, jeżeli spojrzymy na to pod kątem matematyki to 4, ale jeżeli
weźmiemy pod uwagę zasadę synergii, zysków korporacyjnych...
- Dziękuję, skontaktujemy się z panem.
Następnie wchodzi filozof:
- Mam tylko jedno pytanie. Ile jest dwa plus dwa? - pyta znowu
prezes.
- Hmmmm, to trzeba by się zastanowić nad symboliką liczby dwa...
można by zacząć od kultury antycznej albo nawet hinduizmu... trzeba
by też pomyśleć o aspektach znaczenia połączenia obu dwójek...
Kolejny wchodzi matematyk i słyszy to samo pytanie.
- Cztery - odpowiada bez zastanowienia.
Ostatni wchodzi prawnik i na zadane pytanie powoli wstaje, podchodzi do okna, zaciąga żaluzje, zamyka drzwi na klucz. wraca na
swoje miejsce, siada, spogląda prezesowi prosto w oczy i pyta:
- A ile ma być?
————ooOoo————————ooOoo————Żona pyta męża:
Rozmowa w pracy:
– Kochanie, a jakbym była niewidoma, to
– Moja żona jest cudowna. Wieczorem, kochałbyś mnie?
gdy wracam z pracy, ona całuje mnie, po- – Tak.
maga się rozebrać,
– A jakbym była kulawa, to kochałbyś
zdejmuje mi buty, zakłada kapcie i gumo- mnie?
we rękawiczki.
– Tak.
– A po co gumowe rękawiczki?
A gdybym była niema, to kochałbyś mnie?
– Żeby wygodniej się myło naczynia.
– Wtedy bym oszalał z miłości.

————ooOoo————– Zgodziłabyś się wyjść za idiotę, gdyby
miał dobry samochód?
– Sama nie wiem… Twoja propozycja trochę mnie zaskoczyła.
————ooOoo————Żona pyta męża:
– Kochanie, jakie kobiety podobają ci się
najbardziej, piękne czy mądre?
Mąż odpowiada:
– Ani takie, ani takie, Ty mi się najbardziej
podobasz.
————ooOoo————Dlaczego twoja żona jest cała w siniakach?
– A bo się smaruje na noc żelami, kremami, maściami, tonikami...
– I od tego jest cała w siniakach?
– No! Z łóżka się ześlizguje.
————ooOoo————Na spacerze: – Czy to prawda kochanie,
że płazy nie myślą?
– Tak żabciu.
Żądaj w Komisji Zakładowej i w salonach prasowych- Czytaj „Tygodnik Solidarność”!
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W jakich sytuacjach może zostać
zatrzymane prawo jazdy?
Zatrzymanie prawa jazdy przez Policję nie jest
dla nikogo przyjemnym zdarzeniem. Szczególnie dotkliwie mogą odczuć to osoby, którym jest ono niezbędne w życiu codziennym, np. jest potrzebne do pracy.
arto więc wiedzieć w jakich sytuacjach wartości środka działającego podobnie do alkomoże to nastąpić i w jaki sposób można holu, prawo jazdy przekazuje się wraz z wynizatrzymane prawo jazdy odzyskać. Kwestie zwią- kiem tego badania. Jeżeli jednak wynik tego bazane z tym tematem regulują przepisy art. 135- dania nie został uzyskany w ciągu 30 dni od dnia
137 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o zatrzymania prawa jazdy, należy niezwłocznie
ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r., poz.1137 ze zwrócić je właścicielowi.
zm.) oraz Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kie- Postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy
rujących pojazdami (Dz. U. z 2011r., Nr 30, poz.
W sytuacji, gdy dokument został zatrzymane na
151 ze zm.).
podstawie uzasadnionego podejrzenia, że kierująKiedy Policja może zatrzymać prawo jazdy?
cy pojazdem znajduje się w stanie nietrzeźwości
Należy pamiętać, że policjant zatrzyma prawo albo popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które
jazdy za pokwitowaniem w razie:
może być orzeczony zakaz prowadzenia pojaz- uzasadnionego podejrzenia, że kierujący pojaz- dów, prokurator lub sąd wydaje postanowienia o
dem znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w zatrzymaniu prawa jazdy. Termin na wydanie postanie po użyciu alkoholu albo środka działające- stanowienia wynosi 14 dni od otrzymania prawa
go podobnie do alkoholu,
jazdy. Na takie postanowienie służy zażalenie. O
- stwierdzenia zniszczenia prawa jazdy w stop- wydaniu postanowienia o zatrzymaniu prawa jazniu powodującym jego nieczytelność,
dy zawiadamia się właściwego starostę.
- podejrzenia podrobienia lub przerobienia prawa Decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy
jazdy,
W przypadku, gdy upłynął termin ważności
- gdy upłynął termin ważności prawa jazdy,
prawa jazdy lub kierujący pojazdem przekro- gdy wobec kierującego pojazdem wydane zo- czył limit 24 punktów karnych decyzję o zastało postanowienie lub decyzja o zatrzymaniu trzymaniu prawa jazdy wydaje starosta. Decyprawa jazdy,
zję o cofnięciu prawa jazdy wydaje starosta rów- gdy wobec kierującego pojazdem orzeczono nież w przypadku:
zakaz prowadzenia pojazdów lub wydano decy- - stwierdzenia na podstawie orzeczenia lekarskiezję o cofnięciu prawa jazdy,
go istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do kie- przekroczenia przez kierującego pojazdem licz- rowania pojazdem (w tym również negatywnego
by 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu wyniku badania psychologicznego, na które kiedrogowego,
rowany jest kierowca po przekroczeniu limitu 24
- przekroczenia przez kierującego pojazdem, w punktów karnych),
okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy - utraty przez kierowcę kwalifikacji, co stwierdza
prawa jazdy, liczby 20 punktów za naruszenie się na podstawie wyniku egzaminu państwowego,
przepisów ruchu drogowego.
- niepoddania się kierowcy:
Ponadto funkcjonariusz Policji może zatrzymać a) kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji w forprawo jazdy w razie uzasadnionego podejrzenia, mie egzaminu państwowego, jeżeli istnieją uzaże kierowca popełnił przestępstwo lub wykrocze- sadnione zastrzeżenia co do jego kwalifikacji,
nie, za które może być orzeczony zakaz prowa- b) badaniu lekarskiemu, jeżeli kierował on pojazdzenia pojazdów.
dem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu
Przekazanie prawa jazdy do właściwego organu alkoholu lub środka działającego podobnie do alPokwitowanie za zatrzymanie prawa jazdy w koholu, albo też, gdy istnieją uzasadnione zastrzesytuacji stwierdzenia jego zniszczenia, podejrze- żenia co do jego stanu zdrowia,
nia podrobienia lub przerobienia, upływu terminu c) badaniu psychologicznemu w zakresie psychoważności, a także podejrzenia przestępstwa lub logii transportu, jeżeli kierował pojazdem w stanie
wykroczenia, za które może być orzeczony za- nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środkaz prowadzenia pojazdów, uprawnia do kiero- ka działającego podobnie do alkoholu, przekrowania pojazdem jeszcze w ciągu 7 dni. Zatrzy- czył liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszemane prawo jazdy, z wyjątkiem przypadku po- nia przepisów ruchu drogowego, bądź kierował
dejrzenia jego podrobienia lub przerobienia, poli- pojazdem, który uczestniczył w wypadku drogocja przekazuje niezwłocznie, według właściwo- wym, w następstwie którego inna osoba poniosła
ści, sądowi uprawnionemu do rozpoznania spra- śmierć lub doznała ciężkich obrażeń ciała.
wy o wykroczenie, prokuratorowi lub staroście. - nieprzedstawienia w wymaganym terminie orzePowinno to nastąpić w ciągu 7 dni od zatrzyma- czenia o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdronia dokumentu. W razie przeprowadzenia bada- wotnych albo przeciwwskazań psychologicznych
nia krwi lub moczu dla oceny trzeźwości lub za- do kierowania pojazdem.

W

Sen o śnie
Z zimna drżąc przy domowym ognisku
Zasłuchani w głodowy kiszek marsz
Po ostatnim wypijmy kieliszku
Zanim świecy dotli się blask
Papierosa puśćmy dokoła
Przeczytamy z zakazanych coś ksiąg
Bo nad ranem nikt przecież nie woła
Nikt nie wywoła nas stąd
Gdzie łajdak pokaja się szczerze
Gdzie złodziej odda swój łup
Gdzie ktoś zanim powie nie wierzę
Świętemu upadnie do stóp
Gdzie krzywdy nie będą pomszczone
Lecz wynagrodzone do cna
Gdzie dziecko bezpiecznie zrodzone
Siądzie obok jagnięcia i lwa
Otuleni w swoją obecność
Czując w ustach wspomnienia smak
Nie dbajmy o świadomą konieczność
Co w twarze sypie nam mak
Noc jest jedna a świt jest po nocy
Pod zamkniętą powieką trwa blask
I nikomu nie zabraknie pomocy
Dopóki nie zabraknie mu nas
Gdzie zdrada to wtręt obcej mowy
Podobnie jak przemoc i gwałt
Gdzie myśli nie chowa się w słowa
Lecz jawny jej daje się kształt
Gdzie rozpacz i ból są kojone
I żadna nie kala się łza
Gdzie dziecko bezpiecznie zrodzone
Siądzie obok jagnięcia i lwa
Ktoś powie to senne marzenie
Nie ma nic prawdziwszego od snu
Więc w obecność swą otuleni
Wspólnie wyśnijmy go tu

Jacek Kaczmarski - 1981
Zwrot zatrzymanego prawa jazdy
W tym przypadku zwrot zatrzymanego prawa
jazdy następuje po ustaniu przyczyny zatrzymania. W tym celu należy złożyć wniosek o przywrócenie prawa jazdy, a ponadto przedstawić
aktualne zaświadczenie lekarskie, wystawione
przez lekarza uprawnionego do badań kierowców, zaświadczenia o pozytywnym wyniku z egzaminu sprawdzającego kwalifikacje (jeżeli była
taka konieczność) oraz dowód osobisty.
Andżelika Banowicz - prawnik,
redaktor portalu SerwisPrawa.pl
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