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Minęło już pokolenie, bohaterowie staPrzetrącony
nu wojennego coraz liczniej odchodzą na
W numerze:
wieczną wartę. Przy trumnie stanie grukręgosłup narodu pa przyjaciół z tamtych lat, niekiedy poPołowy miesiąca!
chyli się kilka pocztów sztandarowych, jakże często będących ostatnią pamiątką
po zrujnowanych i rozkradzionych zakładach pracy, w których przed laty upominali się o godność, prawdę, wolność. Za wierność zrodzonemu w sierpniu
1980 roku ruchowi przyszło im zapłacić wysoką cenę.

P

Nowy „serwis” podsumowujący miniony miesiąc - krótko i treściwie
...na str. 2,3,4 i 5

XIV Kongres SPCH
W Spale, w Centralnym Ośrodku Sportu, w
dniach od 6 do 7 czerwca 2014 roku, obradował XIV Kongres sprawozdawczo – wyborczy
SPCH NSZZ Solidarność.
* sprawozdanie
...na str. 6 i 7
* fotoreportaż
...na str. 8 i 9
* dokumenty
...na str. 10

ogrzeby dużo mówią o Polsce, w jakiej żyje- łowie lat 80. XX wieku agentura osiągnęła stan z
my. Ordery na poduszkach, kompanie honoro- czasów stalinowskich. Od innych wymagano tylwe wojska, policji - w takiej scenerii żegna się sze- ko milczenia i to już wystarczyło komunistom.
fów bezpieki czy członków wojskowej junty z 13 Takiej postawie części inteligencji poświęcił jegrudnia 1981 roku. A urzędujący prezydent RP, w den ze swych utworów Jacek Kaczmarski: „Zaotoczeniu którego nie brakuje byłych pezetpeerow- szczytami zaszczuci,/ obarczeni sławą/ Nie poców, powiedział o generale Florianie Siwickim: „Był znaliśmy strachu o skórę...”.
Przez dziurkę od Kulczyka
bardzo miłym starszym panem”. Zrodzona przez
W marcu 1982 roku w jednym z instytutów UniNajbogatszy Polak Jan Kulczyk kupił 51
proc. akcji kontrolowanego przez Skarb Pańnich III Rzeczpospolita zadba o godne pożegna- wersytetu Jagiellońskiego na zebraniu PZPR wystwa chemicznego Ciechu – poinformował
nie, tak jak od blisko ćwierć wieku dba o ich portfe- brano nowego I sekretarza POP (dzisiaj jest projeden z dzienników.
...na str. 11
le oraz dobre samopoczucie, nie szczędząc kom- fesorem i wykłada na jezuickiej uczelni). Ostatni
plementów i zapraszając na salony.
raz towarzysze zebrali się 13 stycznia 1989 roku.
Honotują mordercę
Dzisiaj już jasno widać, że Polska stan wojenny Przybyła połowa z 22 członków. Kilka lat temu
Minister rządu Donalda Tuska oraz lubelscy
przegrała. Narodowi skutecznie przetrącono krę- przeczytałem te nazwiska jednemu z pracownipolitycy i samorządowcy upamiętnili Mieczysłagosłup. „Solidarność” trwała za krótko. W 16 mie- ków instytutu, nie mówiąc, co to za lista. Paru nie
wa Moczara – stalinowskiego zbrodniarza i orsięcy nie można było odbudować kilkudziesięcio- żyło, a reszta stanowiła radę naukową instytutu.
ganizatora antysemickiej czystki w marcu 1968r.
letnich spustoszeń pozostawionych przez komu- To było przed kilku laty, dzisiaj są już dyrektora...na str. 12
nizm. To tylko tyle, żeby się wyrwać z czerwonej mi katedr, prorektorami... Oczywiście, jak więktopieli, w której nas zanurzono, wystawić głowę, szość środowiska akademickiego pouczają, czym przyzwoitość, a z drugiej prywata, hipokryzja,
złapać haust świeżego powietrza. Po 13 grudnia jest demokracja, brzydzą się lustracją, polskim cynizm, cwaniactwo, zwykłe tchórzostwo. Wy1981 roku żołnierskie i bezpieczniackie łapy znów zaściankiem i ciemnogrodem, jak zawsze w bór tego drugiego nie pozostawał bez konsekwennas chwyciły, aby wepchnąć w to bagno.
„awangardzie postępu...” i w budowie „nowego, cji. Sumienie zagłuszano nihilizmem, pogardą dla
W 1989 roku trudno się było oprzeć atmosferze wspaniałego świata”. Tylko jakie wzorce moral- tego pierwszego świata. Niestety, to ten drugi stał
zwycięstwa oczekiwanego od pokoleń. Miliony ne może dać młodemu pokoleniu takie środowi- się fundamentem założycielskim III RP. Jak dłuzachłysnęły się wolnością, co przesłoniło doko- sko, jakich kształci następców?
go będziemy płacić za ten wybór, zależy już od
nującą się ponad ich głowami gigantyczną opera13 grudnia 1981 roku każdy z Polaków musiał naszego wysiłku i pracy. Tytanicznej pracy nad
cję, której celem było zachowanie układów i po- dokonać wyboru. Starły się dwa światy. Z jednej odbudową polskiej elity. 
wiązań starego systemu. Stan wojenny był przy strony heroizm, wierność, odwaga, skromność,
dr Jarosław Szarek (ND)
niej prymitywną ruchawką - przeciwko bezbronnemu narodowi wyprowadzono czołgi i uzbrojone w pały hordy. Takie rozwiązanie było jednak
krótkotrwałe i nie mogło przynieść efektów. Komuniści doskonale wykorzystali zyskany po stanie wojennym czas. Represjami spacyfikowali i
zmęczyli Naród. Te lata to nie tylko ofiary śmiertelne, więzieni, ale setki tysięcy, którym pogruchotano życie, złamano kariery, zepchnięto na margines. Do emigracji zmuszono ponad 800 tys. Polaków, i to tych najaktywniejszych, często zaangażowanych społecznie. Tę wyrwę w społecznej
tkance zapełnili ludzie, którzy nie mieli oporów,
aby zająć miejsce po wyrzuconych z pracy, represjonowanych. Dzisiaj możemy ich oglądać w niejednej telewizji...
Żądaj
w Komisjiuczonych
Zakładowej
i w salonach
prasowych- Czytaj „Tygodnik Solidarność”!
Ile współczesnych
„autorytetów”
złożyło wtedy podpis, aby móc wyjechać. To w ponr 6 (289) czerwiec 2014

Płaca minimalna
nie jest sprawą zamkniętą
Negocjacje na temat wzrostu płacy minimalnej nie zostały jeszcze zakończone. Podawane przez rząd propozycje wzrostu na poziomie 1750 zł są o
blisko 50 zł niższe, niż postulują związki zawodowe. Nie mamy zamiaru z tego postulatu rezygnować – mówi członek Prezydium KK Henryk Nakonieczny.

P

łaca minimalna musi być odzwierciedleniem
stanu gospodarki, opisanego m.in. takimi parametrami jak wzrost PKB, czy poziom inflacji,
czego wykładnikiem jest właśnie przeciętne wynagrodzenie, które pokazuje prawdziwą sytuację
na rynku pracy. Dlatego płaca minimalna musi
być z nim powiązana, a nie podlegać politycznym decyzjom.
Wyliczając wzrost minimalnego wynagrodzenia strona związkowa przyjęła algorytm wynikający z zawartego w projekcie obywatelskim mechanizmu dojścia płacy minimalnej do poziomu
50 proc. przeciętnego wynagrodzenia.
- Przyjmując prognozy zawarte w rządowych
wyliczeniach naszym zdaniem płaca minimalnapowinna wzrosnąć w 2015 roku o 7 proc. do

poziomu 1797,46 zł, osiągając w ten sposób poziom 45 proc. przeciętnego wynagrodzenia – mówi
Nakonieczny.
Związkowcy zwracają uwagę, że podnoszenie
płacy minimalnej jest w Polsce jedynym skutecznym narzędziem stymulowania wzrostu wynagrodzeń (sztucznie zaniżanych przez polskich przedsiębiorców), zmniejszania rozwarstwienia oraz co
najważniejsze – pobudzania rynku wewnętrznego. Środki te będą bowiem od razu wydawane na
konsumpcję, która w 2009 roku była czynnikiem
chroniącym polską gospodarkę przed tzw.
pierwszą falą kryzysu.
hd/www solidarnosc.org.pl

5 czerwca w komisji polityki społecznej i rodziny w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę
w ujęciu godzinowym.
elem projektu jest wprowadzenie minimal
nej płacy godzinowej niezależnie od rodzaju
zatrudnienia. Projekt przedstawili związkowcy z
OPZZ i związani z nimi posłowie lewicy.
Według zawartych w projekcie rozwiązań, minimalne wynagrodzenie godzinowe ma zostać powiązane z wysokością określonej ustawowo miesięcznej płacy minimalnej, która obecnie wynosi
1680 zł brutto. W roku 2014 minimalne wynagrodzenie godzinowe wynosiłoby ok. 10 zł brutto.
Piotr Szumlewicz z OPZZ w rozmowie z Gazetą Wyborczą tłumaczy, że inspiracją dla tej propozycji były propozycje umów-zleceń, w ramach
których pracodawcy proponowali 1-3 zł za godzinę pracy. - Tego typu oferty pojawiały się nawet
w portalach internetowych publicznych urzędów
pracy - dodaje Szumilewcz.
- "Solidarność" zawsze popiera działania na rzecz
zwiększania minimalnego wynagrodzenia. Jednak
uważamy, że płaca minimalna godzinowa powinna być powiązana z miesięczną - komentuje Marek Lewandowski, rzecznik Związku - Niepokoi
nas pomysł wyliczania pensji na podstawie stawek
godzinowych. Taki system może służyć pracodawcom do omijania minimalnego miesięcznego wynagrodzenia. Wtedy okaże się, że pracownik zatrudniony według stawek godzinowych nie zarobi
nawet na podstawowe potrzeby.
hd/www solidarnosc.org.pl

że w 36 krajach poziom niedoli jest
większy niż w naszym kraju, a w 52
państwach żyje się łatwiej i lepiej.

Polska
Stawka godzinowa krajem niedoli
Polska znalazła się na 37 miejscu inw Sejmie
deksu niedoli z 19,8 pkt. Oznacza to,
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pracowywany przez waszyngtoński Cato In
stitute indeks niedoli określa poziom życia
mieszkańców poszczególnych krajów poprzez
sumę stóp inflacji, bezrobocia, oprocentowania
kredytów pomniejszoną o tempo wzrostu PKB.
W kraju, gdzie jest wysoka inflacja, wysokie bezrobocie, wysokie stopy procentowe i niski wzrost
gospodarczy ludziom żyje się zdecydowanie gorzej niż w państwach, gdzie te zmienne zachowują się odwrotnie. Przegrywamy z Kolumbią i
Paragwajem, z Bułgarią i Słowacją. Nawet z Kazachstanem i Filipinami.
Na czele zestawienia znalazły się kraje azjatyckie - Japonia (5,41 pkt.), Tajwan (6,13), Singapur (6,38). Europa wśród państw o niskim indeksie niedoli nie jest zbyt licznie reprezentowana.
Na 10 miejsce trafiła Norwegia (8,75), dalej Austria (9,03), Niemcy (9,08) i Dania (9,88). Wśród
państw o najwyższym poziomie niedoli znalazła
się Wenezuela (79,4), Iran (61,6) i Serbia (44,8).
Pomysłodawcą indeksu niedoli (misery index)
jest Robert Barro, harwardzki profesor ekonomii,
który opracował tą metodę dla USA. Później Steve
Hanke z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa zmodyfikował indeks Barro rozszerzając go o stopę oprocentowania kredytów i pomniejszając o wzrost PKB
per capita. Zmodyfikowany indeks został zastosowany do wielu krajów w oparciu o makroekonomiczne dane zgromadzone przez EIU (Economist
Inteligence Unit). hd/www solidarnosc.org.pl

Połowy
miesiąca
Maj, tydzień I
azeta Wyborcza” była zaangażowana w walkę o wolność powiedział
Komorowski i rozdał pęczek medali pracownikom organu. Nie powiedział tylko zapewne ze wstydu - po której stronie była
zaangażowana...
 Ze wstydu? Raczej nie, wstyd nie dotyczy Komorowskiego. Jest naturalny jakby wyjęty żywcem z kart „Konopielki”.
Ostatnio usnął biedaczek w loży na koncercie nie przejmując się opinią publiczną.
Zasnął, bo właśnie mu się zachciało...
 Kaczyński komentując smutne wydarzenie jakim było rozdanie pęczka medali pracownikom organu - wśród słów słusznych powiedział jaka władza tacy odznaczeni.
Szkoda, bo to była trawestacja dość przykrego bon motu Komorowskiego...
 Tusk odwiedził kongres kobiet i zawalczył o ich głosy mówiąc wasza siła rośnie (...) pamiętajcie, że w wielu sprawach macie we mnie sojusznika. Wśród
nich są sprawy typowo kobiece: związki
partnerskie i edukacja seksualna małych
dzieci. Ktoś tu jednak powinien się leczyć,
a nie rządzić...
 Tusk zawalczył też o głosy po prawej
stronie. Zapowiedział, że jeśli nadal będziemy świadkami rozlewu krwi i brutalnych akcji na terenie Ukrainy, za które
Rosja jest współodpowiedzialna, to nie
będę rekomendował organizacji Roku
Polski w Rosji. Sporo osób odczytało to
jako wycofanie się z ponurej imprezki. A
niesłusznie, bo Tusk tylko obiecał, że być
może nie będzie rekomendował...
 Strzępiąc język poszedł jeszcze dalej.
Omawiając kwestię zaproszenia Rosjan w
ogóle i Putina w szczególności na rocznicę ucieczki Niemców z Auschwitz powiedział Czy powinno to być zaproszenie
dla prezydenta Putnia? Tutaj byłbym
ostrożny i powściągliwy. Ciągle nie wiemy, w jaką stronę pójdą zdarzenia na
Ukrainie i w relacjach ukraińsko-rosyjskich. Co znowuż zostało odczytane
jako stawianie się Putinowi. A niesłusznie,
bo Tusk tylko warunkowo obiecał, że będzie powściągliwy... A nikt nie zapytał po
cholerę zapraszać Ruskich?
 Na dodatek nie ma potrzeby, gdyż same
przychodzą. Na przykład jak zorganizowali
sobie wycieczkę pod stojący u nas pomnik
Czernikogośtam (sowieckiego oprawcy),
to myśmy im jeszcze władz lokalnych i
wojska do parady użyczyli...
 A dwie imprezy (warszawska i katowicka) z happeningami przed pomnikami
sowieckiej buty zostały przez policję bezprawnie rozgonione. Ale cóż, taką mamy
władzę. Sowieckich pomników i tęczy
będą bronić jak Stalingradu...
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Czytaj „Tygodnik Solidarność” - niezależny tygodnik każdego polskiego pracownika!
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Połowy
miesiąca
Maj, tydzień II
Umarł Nowakowski. Wielki pisarz małych form. Wielka szkoda i bardzo wielka strata...
zkoda również - a pierwszy irytacji dał
upust Gugulski - że na niezależna.pl
notkę o śmierci pisarza zatytułowano
Zmarł Marek Nowakowski - publicysta
Gazety Polskiej Codziennie. Potem tytuł
poprawili, ale dodając tylko (!) wielki pisarz. Inne portale początkowo przedrukowały tytuł pierwotny i w ten sposób młodzi ludzie dowiedzieli się, że nic się nie stało, umarł jeden dziennikarz z niszowej prawicowej gazety...
 Po dwóch dniach niespecjalnie wielkich opadów zostaliśmy zaalarmowani powodzią. Wielką powodzią. Co prawda ani
mrozów, ani śniegów, ani wielkich długotrwałych ulew nie było, ale powódź jest.
Są dwie możliwości: dwa dni deszczu na
południu Polski potrafią obrócić wszystko
w perzynę albo powodzi nie ma. Obie
możliwości świadczą przeciwko Tuskowi:
albo nie potrafi rządzić albo robi sobie kampanię kosztem okłamywania ludzi.
 Jestem skłonny uwierzyć w to drugie.
Zwykłe wiosenne podtopienia i zalania dały
Tuskowi kolejną okazję do straszenia i zwycięstwa - w zamyśle do zdobycia miana
dobrego gospodarza, który dba i dogląda, a
na dodatek wygrywa z wielką wodą...
 Wicepremier z PSL zapowiedział ew.
zerwanie kontraktu na Pendolino. Akurat.
Umowa jest na pewno tak napisana, że
jak ją zerwiemy ,to Alstom zarobi więcej
niż gdyby te pendolina wyprodukował. Ale
gdyby tak CBA zechciało posadzić za ten
zakup Grabarczyka, Nowaka i innych.
Niestety CBA samo posądzone jest o korupcję, więc nikomu z rządzących włos z
głowy nie spadnie...
 Pojawiły się dobre informacje o finansach. No, może nie naszych, a Kwaśniewskiego, ale zawsze. Okazało się, że pracuje
dla ukraińskiej gazowej spółki powiązanej
z Janukowyczem. Niby nic, ale jeździł na
Ukrainę jako negocjator z ramienia UE.
Ciekawe teraz co i dla kogo negocjował?
 Postawiono zarzuty agentowi CBA, który chciał posadzić Marczuk, Sawicką i
właśnie Kwaśniewskich. Nie udało się.
Marczuk, Sawicka i Kwaśniewscy czują
się jak wiemy dobrze, a jeśli kogoś posadzą,
to agenta CBA. Wszystko już było: przypomnę, że ws. zabójstwa Pyjasa jedynym
osądzonym został Wildstein...
 Papież Franciszek mianował nowego
prymasa Polski. Został nim abp. Polak.
Brzmi obiecująco...
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Reformy pogłębiły kryzys.
List otwarty ETUI
Podjęte reformy, które dotknęły praw pracowniczych, zamiast pomóc przezwyciężyć kryzys znacznie go pogłębiły. Obecnie powszechne są
obawy o przetrwanie modelu Europy socjalnej, ale także o całość integracji europejskiej w wymiarze bardziej ogólnym - alarmują autorzy Listu Otwartego ekspertów Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych (ETUI).
ismo rozesłane do cental związkowych rego podstawą jest zrównoważony wzrost
dotyczy reform w kontekście Europej- gospodarczy oraz stabilność cen, społeczskiego Modelu Socjalnego i praw pracow- na gospodarka rynkowa o wysokiej konkurencyjności zmierzająca do pełnego zaniczych.
Niemal 600 europejskich prawników spe- trudnienia i postępu społecznego oraz wycjalizujących się w prawie pracy i zabez- soki poziom ochrony i poprawy jakości śropieczeń społecznych podpisało manifest, dowiska”, przestrzegania wartości chrowzywając UE do poszanowania i propa- nionych w traktacie lizbońskim oraz przegowania podstawowych praw społecz- strzegania prawzagwarantowanych w
nych, w szczególności zbiorowych praw Karcie Praw Podstawowych Unii Europracy w duchu przyjętej przez Międzyna- pejskiej.
Autorzy listu uważają, że Europejski morodową Organizację Pracy Deklaracji Filadelfijskiej z roku 1944. Zakłada ona, że del społeczny ulega głębokiej dekonstrukwolność uczestnictwa w rokowaniach cji, co może doprowadzić do jego zniszzbiorowych, dołączania do związków za- czenia.
List podpisali członkowie ponadnarodowodowych oraz podejmowania działań
zbiorowych stanowi nieodzowny element wej sieci ekspertów ds. praw związkowych
postępu gospodarczego. W oparciu o tę (TTUR): Niklas Bruun, Simon Deakin,
deklarację utworzono wiele europejskich Filip Dorssemont, Antoine Jacobs, Csilla
przepisów z zakresu prawa pracy i zabez- Kollonay-Lehoczky, Klaus Lörcher, Mélanie Schmitt, Bruno Veneziani, Isabelle
pieczenia społecznego.
Manifest wzywa UE m.in do działania Schömann i Stefan Clauwaert.
hd/www solidarnosc.org.pl
„na rzecz trwałego rozwoju Europy, któ-

P

Cięcia budżetowe kosztem bezpieczeństwa. Nowa strategia KE w sprawie BHP
- Nowa strategia Komisji Europejskiej
w sprawie BHP przedkłada ograniczanie kosztów i cięcia budżetowe ponad
zdrowie i bezpieczeństwo pracowników - powiedział Józef Niemiec, zastępca Sekretarza Generalnego Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych - Nie ma zgody na traktowanie bezpieczeństwa pracowników jako
biurokratycznego obciążenia.
zaprezentowanych przez Komisję Eu
ropejską założeń do nowej strategii dot.
bezpieczeństwa i higieny pracy pracy na
lata 2014-2020 wynika, ze kraje UE powinny lepiej egzekwować przepisy BHP
oraz wzmocnić współpracę w zakresie
zapewnienia pracownikom właściwych
warunków pracy. Głównym celem dokumentu jest zapewnienie szczególnie małym firmom konkretnej pomocy w zakresie BHP. Niestety, jednocześnie KE proponuje uproszczenie przepisów BHP, tak
aby uprościć zakładanie małych przedsiębiorstw.
- Ograniczanie barier administracyjnych
jest słuszne, ale na pewno nie wtedy kiedy dotyczy bezpieczeństwa pracy - twier-

Z

dzi Marzena Flis, pełnomocnik KK NSZZ
"Solidarność" ds. BHP – Biurokrację można ograniczać w innych sferach działania
przedsiębiorstw np. w zakresie obowiązków fiskalnych.
Komitet Doradczy KE ds. BHP najprawdopodobniej zajmie stanowisko w
sprawie strategii na najbliższym posiedzeniu, jesienią. - Bulwersujące jest to, że na
ostatnim posiedzeniu komitetu nie przedstawiono nam tej strategii - tłumaczy Flis
- Z tego właśnie powodu na oficjalne stanowisko trzeba czekać tak długo.
hd/www solidarnosc.org.pl
www.solidarnosc.org.pl
Strona internetowa Zwiazku
w nowej odsłonie!
Zachecamy do odwiedzin!

Blog SPCH NSZZ „Solidarność”

http://spchsolidarnosc.blog.pl/
Znajdziecie tam bieżące informacje
oraz aktualne i poprzednie numery
miesięcznika „SPCH Solidarność”
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To największe
zwycięstwo
„Solidarności”

List otwarty przewodniczącego Piotra Dudy do członków Niezależnego
Samorządnego
Związku Zawodowego „Solidarność”
z okazji 25-lecia wyborów 4 czerwca
1989 roku – największego zwycięstwa
„Solidarności”

T

ak jak największym zwycięstwem pol
skich robotników było powstanie w
1980 roku Niezależnego Samorządnego
Związku Zawodowego „Solidarność”, tak
największym zwycięstwem „Solidarności”
były wybory 4 czerwca 1989 roku. Dzisiaj z powodów politycznych i bieżących
interesów obecnej władzy z premedytacją
fałszuje się ten historyczny fakt.
Do rozmów przy okrągłym stole i pierwszych częściowo wolnych wyborów doszło dzięki fali strajków w 1988 roku, prowadzonych przez organizacje zakładowe
Niezależnego Samorządnego Związku
Zawodowego „Solidarność”. Do rozmów
i wyborów przystąpił nie Lech Wałęsa i
Komitet Obywatelski, ale Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, ze swoim
przewodniczącym
na czele. Powołanie w grudniu 1988
roku Komitetu,
którego nazwa
brzmiała Komitet
Obywatelski przy
przewodniczącym
NSZZ „Solidarność”, choć formalnie niezależny,
był w istocie jedynie formą organizacyjną,
swoistym narzędziem Związku, bez którego Komitet nie miał racji bytu.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” zawsze był związkiem
zawodowym, który w różnym czasie, z
konieczności, musiał spełniać różne role,
takie jak: ruchu społecznego, opozycji demokratycznej, konspiracji, komitetu wyborczego, czy też parasola ochronnego nad
transformacją ustrojową. I co najważniejsze – role te wypełnił, do dzisiaj płacąc za
to ogromną cenę. Bez „Solidarności” i jej
milionów członków, nigdy by się to nie
dokonało.
Nikt nie mógł być członkiem naszego
Związku inaczej, niż poprzez przynależność
do zakładowej lub międzyzakładowej organizacji „Solidarności”. Nikt nie mógł być
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w jego władzach, jeśli nie przeszedł całej
demokratycznej procedury wyborczej, od
zakładu, poprzez region, aż do władz krajowych. I tak jest do dzisiaj.
Nigdy nie było pierwszej i drugiej „Solidarności”. Związek nasz od swojego powstania nigdy nie przerwał działalności,
nawet po wprowadzeniu stanu wojennego, przez wiele lat trwając w konspiracji.
W przeciwnym razie, za kpinę należałoby
uznać słowa ówczesnego przewodniczącego Lecha Wałęsy, które wygłosił w 1984
roku przy grobie zamordowanego, błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki: „Solidarność” żyje, bo ty oddałeś za nią życie”.
Jeśli była pierwsza i druga, to należałoby
uznać, że Jaruzelski pokonał „Solidarność”,
a to jest oczywistą historyczną bzdurą.
Od samego początku dumnie trzymamy
te same sztandary, a większość z naszych
dzisiejszych członków, w tym w najwyższych władzach Związku, jest w nim nieprzerwanie od samego początku, ani
na chwilę nie zaprzestając swojej
działalności. Wielu z
nich było internowanych, więzionych,
szykanowanych i
wyrzucanych z pracy. Oni nigdy nie byli
w dwóch „Solidarnościach”. Jeśli już,
to inni ją opuszczali, zdradzali czy zaprzedali swoje legitymacje w imię własnego
interesu. Tym bardziej na ponury chichot
historii zakrawa fakt, że nadal po 25 latach w wolnej Polsce, za działalność związkową, przy obojętności władzy, szykanuje
się i wyrzuca ludzi z pracy.
Oficjalne państwowe obchody 25 rocznicy 4 czerwca 1989 roku, bez formalnego współudziału Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, którego udział celowo pominięto polityczną decyzją obecnie rządzących, w
odwecie za walkę „Solidarności” o prawa
pracownicze i obywatelskie, stają się karykaturalne, pozbawione wewnętrznej siły
ducha solidarności i wolności.
Nie ma wolności bez "Solidarności"!!!
Piotr Duda

Połowy
miesiąca
Maj, tydzień III

W

Kutnie do chorej wysłano straż pożarną, bo obie kutnowskie karetki
były zajęte. Straż przyjechała szybko, ale
chora zmarła, strażacy sobie nie poradzili.
Przypomnę, że Kutno leży w środku Polski i ma ponad 40 tys. mieszkańców, a
Polska leży w środku Europy i ma niemal
40 mln mieszkańców...
 PKW przypomniała, że jest cisza wyborcza, i że jak tylko stwierdzi występek,
to wyceną zajmą się organy ścigania.
Może to kosztować nawet 1 milion: za
sondaż czy agitację. Nie wolno nawet lajkować kandydatów na fejsie...
 Nie mam konta na facebooku i nie
wiem jak się lajkuje. Ale natychmiast zrobiłem w domu sondaż. Szybko odrzuciłem małolaty i wydrukowałem dwa kwestionariusze. Wypełniliśmy je anonimowo.
Potem starannie obliczyłem wyniki. Nie
mogę ich podać, gdyż zmartwiłyby one
SLD-UP, PO, PSL, Solidarną Polskę
Zbigniewa Ziobry, Polskę Razem Jarosława Gowina, Europę Plus Twój Ruch,
Nową Prawicę Janusza Korwin-Mikkego, Ruch Narodowy, Demokrację Bezpośrednią, Samoobronę i Partię Zielonych. Po ciszy wyborczej pokażę jako
ciekawostkę, które partie dostały identyczną liczbę głosów. Mogę tylko z dumą
dodać, że oboje wybraliśmy tak samo...
 Można agitować za frekwencją wyborczą ale tak, by nie wyróżniać żadnego
z kandydatów. W związku z tym chciałem
przeprowadzić szybką kampanię frekwencyjną na klatce schodowej. Chciałem okleić ją zdjęciami osób z poszczególnych partii, ale miałem niestety tylko zdjęcie Kaczyńskiego z dedykacją i zdjęcie Tuska z
domalowanym flamastrem długim nosem.
A to zbyt mało i zbyt niereprezentatywnie. Odstąpiłem więc od pomysłu, bo byłby występkiem...
 W tygodniu perłą kampanii wyborczych
było pływanie po Wiśle zastępczyni partyjnej Tuska z ministrem rządu Tuska pod
ochroną GROM. Szukali po wodzie powodzi by szybko zareagować...
 Oddano również bardzo drogi (ponad
120 milionów) i bardzo długo budowany
(siedem lat) most w Mszanie. Ale liczby
te nie dziwią, bo postawić tak wielki most
nad ciekiem o szerokości 50 cm i trafić, to
nie byle jaka sztuka. Można przyjąć, że
most ten jest alegorią rządów PO i PSL:
długo, drogo i bez sensu. Na dodatek gotowym się założyć, że w poniedziałek most
zostanie zamknięty i pójdzie do remontu...
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Połowy
miesiąca
Maj, tydzień IV
Wybory naznaczyły cały tydzień.
I to nie jedne wybory.
ierwsze, te do parlamentu UE, nieznacznie wygrała PO przy znacznie wielu głosach nieważnych. Tak z trudem naliczyła PKW. Można zgłaszać protesty do
SN, ale przecież w składzie PKW są też ci
z SN (oraz z TK, NSA, jeden urzędowy
sekretarz, a prawie wszyscy w stanie spoczynku). To co, odmówią sami sobie?
 Ci co przegrali zaczęli nawoływać do
zjednoczenia. Pierwszy Ziobro, drugi Miller. Pierwszy chce zjednoczenia prawicy,
a drugi lewicy. Obaj nawołują dość absurdalnie, z tym, że Ziobro bardziej. A gdyby
tak na próbę zjednoczyli się ze sobą? Musieliby tylko rozwiązać problem z nazwą:
SLD Zbigniewa Ziobry? SP Leszka Millera? To by był dopiero popis...
 Prawdziwy sojusz lewicy i prawicy postępowej zaczął budować Komorowski.
Uaktywnił się w kampanii przedwyborczej,
chociaż nie startował. Udzielał się, bo musi
zbudować sobie elektorat. Na PO w przyszłości nie może liczyć: co prawda wiele
na Tusku wymusi, ale jak wiadomo z niewolnika nie ma pracownika...
 A taki pogrzeb Jaruzelskiego był kolejną okazją do budowania sojuszu wyborczego. Wzięli udział przede wszystkim
wszyscy ci którzy chcieli (byli w PZPR i
ich progenitura) oraz ci co musieli. Taki niestety - rozszerzony komitet poparcia
Komorowskiego. Jedynym minusem pogrzebu była data. W tak krótkim czasie
Komorowski skonsumuje i wybory, i pogrzeb oraz swoje święto komunizmu i końca demokracji. Gdyby tak Jaruzelski poczekał do końca kampanii prezydenckiej...
 Przy okazji dowiedzieliśmy się, że Jaruzelski był postacią tragiczną i jednocześnie patriotą. Jakby żył Mickiewicz toby
to opisał wierszem, ale nie żyje i opisywać
muszą Michnik z Kwaśniewskim, z Wałęsą i z Komorowskim przy udziale chóru
idiotów, którzy dla samego zaistnienia potrafią ściągnąć w towarzystwie spodnie. I
to są te drugie wybory. Z tym, że oni wybrali dawniej, a my obserwujemy tylko konsekwencje...
 Postępowa lewica nie może znieść trzecich wyborów, czyli „Deklaracji Wiary”
podpisywanej przez lekarzy. Co prawda
podpisało ją na razie ok. 3 tys. (a wszystkich czynnych lekarzy jest ponad 120 tys.),
ale już to boli Nowicką i innych. Ciekawe
do czego się posuną, bo przecież nie mogą
tego tak pozostawić. Oprócz rozwiązań
legislacyjnych proponuję postępowej lewicy akcję propagandową: „zbudujemy nową
tęczę za każdy złożony podpis”. Cała postępowa Europa będzie dumna!
http://turybak.blogspot.com

P

Bezpłatna pomoc prawna
dla represjonowanych w PRL
Pokrzywdzeni przez władze peerelowskie będą mogli uzyskać bezpłatną
pomoc prawną.

W

czwartek 22 maja 2014 r. IPN i Naczelna
Rada Adwokacka poinformowały o wspólnej akcji „Masz prawo”. Jej celem jest udzielenie pomocy prawnej osobom represjonowanym
w czasach komunistycznej dyktatury. „My musimy ich szukać, my musimy im pomóc” – powiedział podczas konferencji prasowej mecenas
Maciej Bednarkiewicz.
– Celem wspólnej akcji „Masz prawo” Instytutu
Pamięci Narodowej i Naczelnej Rady Adwokackiej jest uświadomienie represjonowanym przez
władze komunistyczne, jakie przysługują im prawa i udzielenie konkretnej pomocy – podkreślił
prezes IPN dr Łukasz Kamiński. Ta konkretna
pomoc to cotygodniowe dyżury prokuratorów IPN
i porady adwokatów w całym kraju. Mecenas
Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, powiedział, że lata osiemdziesiąte XX
wieku ukształtowały kręgosłup moralny polskiej
adwokatury. – Dziś obecne pokolenie będzie starało się pomóc represjonowanym w uzyskaniu
należnych świadczeń „pro bono", bezpłatnie.
– Osoby represjonowane będą miały wsparcie z
dwóch stron, również ze strony prokuratorów IPN
– obiecał Dariusz Gabrel, dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN. Zapowiedział efektywną współpracę prokuratorów i adwokatów.

– Wspólna akcja jest dowodem, że w społeczeństwie narasta niezadowolenie ze sposobu, w jaki
traktowane są osoby represjonowane – powiedział
w gorącym wystąpieniu mecenas Maciej Bednarkiewcz, znany obrońca w procesach politycznych w latach 80. – m.in. pełnomocnik matki Grzegorza Przemyka Barbary Sadowskiej – sam wtedy aresztowany. Przytoczył bulwersujące przykłady niskich odszkodowań, jakie mogą uzyskać
rodziny poległych górników z Wujka i ofiar Grudnia '70. – Ci ludzie, wielce zasłużeni i skromni,
często nie znają prawa, nie wiedzą, jakie prawa
im przysługują. My musimy ich szukać, my musimy im pomóc – zaapelował Bednarkiewicz.
Prezes IPN Łukasz Kamiński szacuje, że takiej
pomocy może potrzebować kilka tysięcy osób.
Organizowana w ramach zbliżających się obchodów 25. rocznicy upadku komunizmu w Polsce akcja „Masz prawo” jest m.in. wynikiem kilkuletniej współpracy prezesa Instytutu Pamięci
Narodowej z ogólnopolskimi organizacjami opoZwiązkowcy zzlat„Solidarności”
zycji antykomunistycznej
70. i 80. XX w.
Puławy
Ogólnopolskim koordynatoremZA
akcji
„Masz
Prawo” jest Bogusław Czerwiński – prokurator
Glównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu
Pl. Krasińskich 2/4/6, 00-207 Warszawa
sekretariat: tel. 22 530 86 56, fax 22 530 91 13;
boguslaw.czerwinski@ipn.gov.pl

Ruchomy czas pracy
trudny do uchwycenia
Państwowa Inspekcja Pracy ostrzega
przed nadużyciami przy rozliczaniu ruchomego czasu pracy. Informuje o tym
"Dziennik Gazeta Prawna".
ziennik dotarł do części sprawozdania Inspekcji, które dotyczyło przeprowadzonych w 2013 roku kontroli w zakresie przestrzegania czasu pracy. Sprawdzono m.in. funkcjonowanie nowych, obowiązujących od sierpnia ubiegłego roku, przepisów pozwalających na elastyczną organizację i rozliczanie czasu pracy.
Wyniki pokazują, że dla zabezpieczenia
interesów osób pracujących według ruchomego czasu pracy konieczne jest dokonanie zmian legislacyjnych. Obecnie pracodawcy ewidencjonują jedynie liczbę godzin
przepracowanych w danej dobie pracowniczej. Nie mają obowiązku zapisywania
informacji o godzinie rozpoczęcia i zakończenia pracy w poszczególnych dobach.
Luka w przepisach utrudnia, a czasami
wręcz uniemożliwia kontrolę przestrzega
nia przepisów o czasie pracy.

D

Według PIP, wprowadzając
możliwość swobodnego wyboru
przez pracownika godzin rozpoczynania zajęć w dniu, który jest
dla niego dniem pracy, należało także zmienić par. 8 pkt 1 rozporządzenia z 28 maja
1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia
przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz
sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. nr 62, poz. 286 ze zm.).
Dodatkowo przepis ten należało rozszerzyć
o konieczność ewidencjonowania w kartach
czasu pracy godzin rozpoczynania i kończenia obowiązków w poszczególnych dobach.
Prof. Marcin Zieleniecki, ekspert NSZZ
„S” potwierdza, że propozycja PIP jest uzasadniona. - Brak w dokumentach godzin,
w jakich każdego dnia była świadczona praca, daje pole do nadużyć polegających na
nieudzielaniu należnego odpoczynku - mówi.
Zieleniecki przypomina, że firmy, w których
jest regulamin pracy, powinny w nim określić sposób potwierdzania przybycia do pracy i to może być pomocne przy weryfikacji
przestrzegania przepisów. Obowiązek taki
mają jednak przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 20 osób.
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Sprawozdanie
z działalności Rady Sekretariatu Przemysłu Chemicznego
NSZZ „Solidarność” za lata 2012-2014

S

prawozdanie z działalności Rady będzie wyjątkowo dotyczyć nie całej kadencji 2010 – 2014
rok, lecz okresu 2013 -2014 rok. Powodem jest
bolesny fakt, jaki dotknął nas wszystkich w dniu 7
grudnia 2012 roku. Tego dnia zmarł nasz Przewodniczący Sekretariatu Przemysłu Chemicznego
NSZZ Solidarność, nasz kolega, nasz przyjaciel Julian Andrzej Konecki. Andrzej zmarł w środku
mijającej kadencji, lecz podczas XII Kongresu
SPCH, który odbył się w październiku 2012 roku w
Łukęcinie, Przewodniczący osobiście przedstawił
sprawozdanie z działalności Rady za okres 2010 –
2012 rok. To sprawozdanie jest załączone do sprawozdania jakie obecnie przedstawiam. Niech sprawozdanie za pierwszą połowę mijającej kadencji,
zostanie sprawozdaniem Przewodniczącego Juliana Andrzeja Koneckiego, jako piękny dowód, jego
działalności związkowca, który do ostatnich swoich dni, działał pomimo ciężkiej choroby i wypełniał znakomicie obowiązki Przewodniczącego
SPCH NSZZ Solidarność.
Ja mogę składać sprawozdanie z działalności
Rady Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ
„Solidarność”, wyłącznie za okres od XIII Kongresu, który odbył się w marcu 2013 roku w Spale, do chwili obecnej. W okresie od śmierci Przewodniczącego, do Nadzwyczajnego Kongresu
SPCH, wolą Rady Sekretariatu, rolę pełniącego
obowiązki przewodniczącego, pełnił członek Prezydium Rady, Sekretarz – Roman Wawrzyniak.
To przez ten okres kilku miesięcy, Roman musiał
podołać zadaniom związanym z przygotowaniem
Nadzwyczajnego Kongresu, za co w tym momencie, składam mu w imieniu całej Rady SPCH,
serdeczne podziękowania.
W marcu 2013 roku, podczas Kongresu, delegaci powierzyli mi rolę, pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady SPCH, którą staram się do
dnia dzisiejszego pełnić, po tak znakomitym poprzedniku jakim był Julian Andrzej Konecki. W
swojej roli, nawet nie próbowałem dorównać Andrzejowi, bo to byłoby nie do zrealizowania, starałem się jednak solidnie i miarę profesjonalnie,
wykonywać powierzone mi obowiązki. Ten mijający ponad rok działalności mojej i Rady SPCH,
był pełen wielu działań i wydarzeń. Rada Sekretariatu w tym czasie obradowała cztery razy.
6-7 czerwca 2013 roku w Opocznie zaprosiliśmy na obrady Rady, Szefa Działu Branżowego
Komisji Krajowej NSZZ „S” Sławomira Adamczyka, który przedstawił działalność swojego biura, mającego za zadanie, współpracę i pomoc
dla poszczególnych Sekcji Branżowych i Sekretariatów, w szczególności chodzi o wsparcie
merytoryczne, o jakie można się zwrócić, czy na
szczeblu Sekcji, czy Sekretariatów.
W części obrad dotyczącej pracowników biura
SPCH, Rada podjęła po raz pierwszy decyzje o
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wypłacie dodatków urlopowych dla pracowników.
Podjęto również decyzję o wysokości składek afiliacyjnych na struktury europejskie i światowe w
których jesteśmy zrzeszeni. Debatowaliśmy również o formie wydawania miesięcznika, dyskusja
ta kontynuowana była jeszcze na następnych posiedzeniach.
26-27 września 2013 roku w Opocznie zaprosiliśmy na obrady Rady, Josefa Stredulę Przewodniczącego Regionu Wschodniego IndustriAll
Europa. Josef przedstawił zadania i plany działania na 2013 rok, Regionu Wschodniego IndustriAll
Europa. W tym miejscu nadmienię, że Josef Stredula, kilka tygodni temu w kwietniu, awansował i
na Kongresie Czesko Morawskiej Konfederacji
Związków Zawodowych (CMKOS) został jej
Prezydentem, co oznacza, że nasz znajomy
związkowiec, od kwietnia jest szefem, wszystkich organizacji związkowych działających w
Czechach. Podczas obrad, Pani Agnieszka Kowalik z Grupy (MANGO GRUP Sp. z o. o.) przedstawiła propozycję podjęcia współpracy naszych
struktur związkowych z poszczególnymi ubezpieczycielami w zakresie ubezpieczeń pracowniczych, mieszkaniowych, rodzinnych, komunikacyjnych, członków rodzin i innych. Członkowie Rady debatowali również nad formami protestów, jakie NSZZ Solidarność miał w najbliższym czasie prowadzić. Proponując różne formy
protestów, wszyscy członkowie Rady uznali zgodnie, że nie jesteśmy gotowi do przeprowadzenia
strajku generalnego, i należy stosować inne formy, które będą skuteczne.
5 - 6 grudnia 2013 w Opocznie, po dyskusji, w
której padały różne argumenty za i przeciw, podjęto uchwałę w sprawie dopuszczenia możliwości głosowań przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość i
przyjęto Regulaminu e-głosowań. Termin tej Rady
został zaplonowany w pierwszą rocznicę śmierci
Juliana Andrzeja Koneckiego, członkowie Rady
uczestniczyli więc we Mszy Świętej w intencji
byłego przewodniczącego a po Mszy, złożyli
kwiaty na grobie swojego przyjaciela. Na obradach Rady był obecny przewodniczący Regionu
Piotrkowskiego - Zbigniew Bogusławski, zaproszony był również poseł PIS z Opoczna – Robert
Telus, jak również Żona Andrzeja, lecz nie mogli
niestety być z nami, chociaż żona Andrzeja i rodzina uczestniczyła we Mszy Świętej.
6 - 7 marca 2013 w Ostrowcu Świętokrzyskim,
Rada przyjęła wykonanie budżetu za 2013 rok,
oraz preliminarza na 2014 rok. Dzięki temu, iż
zarobki przewodniczącego zasilały od marca,
czyli od czasu pełnienia funkcji, konto Sekretariatu, finanse Sekretariatu znacznie się poprawiły, co powoduje w miarę dobrą sytuację finansową, aczkolwiek chcąc prowadzić w pełni profe-

sjonalną działalność związkową, podział funduszy
na Sekretariaty powinien się zmienić i powinno być
znacznie większe dofinansowanie, co dałoby możliwość zatrudniania prawników i ekspertów tak jak
w Regionach. Przed obradami Rady w Ostrowcu,
Biuro SPCH opuścił idąc do innej pracy, dotychczasowy pracownik Robert Zwoliński, którego zasługi głównie podczas choroby Andrzeja, były nieocenione, za co Robertowi należy się zapewne
wdzięczność od nas wszystkich.
Reasumując, obrady Rady SPCH odbywały się
regularnie co kwartał przez okres sprawozdawczy. Podczas posiedzeń podejmowaliśmy istotne
decyzje, ale przede wszystkim to spotkania liderów z branży chemicznej, podczas których możemy wymieniać swoje doświadczenia, zapoznawać się z sytuacją w naszych firmach. Jak wynika ze sprawozdania, obrady Rady związane były
również z zapraszaniem istotnych dla naszej pracy osób tj. np. Josef Stredula czy Sławomir Adamczyk, co pozwala na pogłębianie naszych kontaktów i wiedzy.
Podczas okresu sprawozdawczego przewodniczący oraz członkowie Rady uczestniczyli również w
wielu innych przedsięwzięciach związkowych.
Sekretariat Przemysłu Chemicznego, podobnie
jak Sekretariat Górnictwa i Energetyki oraz Sekretariat Metalowców, jest afiliowany w IndustriAll Europa. Polskie związki zawodowe (NSZZ
Solidarność, OPZZ i Kadra) z tych branż, należące do IndustriAll Europa, utworzyły grupę IndustriAll Polska w ramach której koordynujemy
naszą pracę i stanowiska w IndustriAll Europa.
Bierzemy udział również w wielu konferencjach
czy obradach organizowanych przez organizacje międzynarodowe. 26-28 marca 2013 roku w
Bratysławie w ramach Regionu Wschodniego
IndustriAll Europa uczestniczyliśmy w obradach
członków tego Regionu. Podobne obrady były 2325 październik 2013 w Pradze. Natomiast w tym
roku w dniach 6-8 kwietnia, my byliśmy organizatorami konferencji Regionu Wschodniego IndustriAll Europa. Konferencję zorganizowaliśmy
w Gdańsku w kolebce Solidarności a obrady były
prowadzone w historycznej Sali BHP.
Rada Sekretariatu Przemysłu Chemicznego, tradycyjnie jak co roku, spotkała się w dniach 6-8
listopada 2013 roku w miejscowości Svit z przyjaciółmi ze Słowacji ze związku z branży chemiczno-energetycznej ECHOZ. Ireneusz Besser
z Sekcji Ceramików, uczestniczył w spotkaniu ze
związkowcami w Rumunii.
W ramach działalności IndustriAll Polska, doprowadziliśmy do spotkań w Ministerstwie Pracy
oraz w Ministerstwie Gospodarki, podczas których omawialiśmy stan polskiego przemysłu. Z
inicjatywy Sekretariatów tzw. Przemysłowych,
czyli Górnictwa i Energetyki, Metalowców, Chemii, Budownictwa i Spożywców, Komisja Krajowa uchwałą powołała Zespół Przemysłowy w
skład którego weszli przewodniczący tych Sekretariatów oraz kilku Przewodniczących Regionów. Zespół Przemysłowy w ramach swojej pracy organizował konferencje, spotkania w Ministerstwach a przede wszystkim pracuje nad
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dokumentem, który może być na Krajowym Zjeździe Delegatów, częścią dokumentu programowego NSZZ Solidarność. Staramy się opracować dokument, który będzie zawierał analizę
stanu naszego przemysłu a przede wszystkim będzie zawierał niezbędne działania jakie należy
wdrożyć, aby nastąpiła reindustrializacja przemysłu. W ramach pięciu przemysłowych Sekretariatów w czerwcu 2013 roku zorganizowaliśmy w
Spale spotkanie członków pięciu Rad tych Sekretariatów. Mamy nadzieję, że jest to początek dalszej owocnej współpracy tych Sekretariatów.
Kontynuując działania naszego przyjaciela Andrzeja, oprócz związkowych przedsięwzięć Rada
SPCH nie zapominała o działaniach w tzw. „sferze duchowej” i w okresie przedświątecznym,
przed Wielkanocą w 2013 roku, jak również w
2014 roku organizowaliśmy tzw. „dzień skupienia”
w Częstochowie. W spotkaniach z ojcem Kamilem, w drodze krzyżowej, oraz w uroczystej mszy
w Kaplicy, uczestniczyli przedstawiciele naszego
Sekretariatu, ale głównie w tym miejscu należy
podziękować Przewodniczącemu Mirkowi Rogozińskiemu z Porcelany Ćmielów, który corocznie
na dzień skupienia przywozi ze swojej firmy kilkudziesięciu członków związku. Oczywiście jak co
roku, również w latach tej kadencji, nasi przedstawiciele brali udział we wrześniowych Pielgrzymkach Ludzi Pracy na Jasnej Górze. Nie można w
tym miejscu zapomnieć o wielkich podziękowaniach dla Przewodniczącego Tomasza Podlaska z
Zakładów Oponiarskich Dębica, który bije wszelkie rekordy nie tylko w ramach SPCH, ale całego
naszego związku i corocznie organizuje przyjazd
uczestników w rekordowych ilościach. 30 autokarów z Dębicy, to wynik, który budzi szacunek,
corocznie na błoniach Jasnej Góry.
W okresie sprawozdawczym, po raz pierwszy
w historii, Sekretariat Przemysłu Chemicznego
włączył się w działania prowadzone od kilku lat
przez NSZZ Solidarność a związanymi z pełnieniem warty przy grobie Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. Już dwukrotnie, bo w
listopadzie 2013 roku i w kwietniu 2014 roku po
dwie doby członkowie SPCH pełnili ten zaszczytny obowiązek i serdecznie dziękuję, tym którzy
podjęli się wezwania i pełnili wartę a szczególne
podziękowania dla uczestników, którzy warty pełnili przez całe noce.
Działalność związkowa to przede wszystkim
negocjacje, ale jeśli potrzeba, to również manifestacje, czy pikiety i w tych działaniach nie zabrakło naszych przedstawicieli. W dniu 9 kwietnia
2013 roku w pikiecie w Płocku, wspomagaliśmy
naszych protestujących kolegów z Orlenu Płock.
W dniach 11-14 września 2013 roku, odbyły się
kilkudniowe manifestacje w Warszawie. Kulminacyjny moment, największej chyba w historii
manifestacji, był 14 września, lecz dla nas, bardzo istotny był również 11 wrzesień, ponieważ
tego dnia pod ministerstwami, manifestacje organizowały branże. Sekretariat Przemysłu Chemicznego tego dnia, wraz z Metalowcami, manifestował przed gmachem Ministerstwa Skarbu
Państwa. Wykonaliśmy w 100% postawione przed

nami zadanie i tym wszystkim, którzy przyczynili się do wykonania zadania i uczestniczyli tego
dnia i w pozostałe dni w manifestacji, składam w
imieniu Rady, wielkie podziękowania. Szczególne podziękowania należą się kolegom z firmy
Azoty Puławy, którzy przez wszystkie dni manifestacji, mieszkali w miasteczku związkowym
pod Sejmem. Przedstawiciele naszego Sekretariatu brali udział również w manifestacji w Brukseli, która odbyła się 4 kwietnia 2014 roku.
Jako Sekretariat Przemysłu Chemicznego, póki
KK nie podjęła decyzji o przerwaniu dialogu w
Komisji Trójstronnej, uczestniczyliśmy w obradach Podkomisji Trójstronnej Farmacji w marcu
2013 roku, Podkomisji ds. Chemii w maju 2013
roku a w czerwcu w Podkomisji ds. Paliw.
Uczestniczyliśmy w czerwcu 2013 roku w spotkaniu z klubem Parlamentarnym PIS w Sejmie,
nasi przedstawiciele brali udział w szkoleniach
organizowanych przez dział Szkoleń Komisji
Krajowej, w kwietniu 2013 w Warszawie - sprawy BHP, czerwiec 2013 - Kielce SIP oraz w kilku
innych. 28 czerwca 2013 roku uczestniczyliśmy
w konferencji organizowanej przez Sekretariat
Metalowców w sprawie Polityki Przemysłowej.
Przewodniczący Rady SPCH uczestniczył w posiedzeniach Rad Sekcji Krajowych zrzeszonych
w SPCH, między innymi w marcu 2013 w posiedzeniu Rady SK Przemysłu Naftowego, w kwietniu 2013 roku, Rady SK Ceramików i Przemysłu
Szklarskiego, we wrześniu 2013 roku w WZD
SK Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, w październiku 2013 Rady SK Ceramików i Przemysłu
Szklarskiego oraz Rady SK Przemysłu Chemicznego i WZD SK Pracowników Przemysłu Papierniczego. W listopadzie 2013 roku Przewodniczący uczestniczył w WZD Sprawozdawczo
Wyborczym w Porcelanie Ćmielów a w maju 2014
roku we wszystkich sześciu WZD Sekcji Krajowych, zrzeszonych w SPCH.
Z przedstawionego sprawozdania wynika, że
był to okres obfity w działania Rady Sekretariatu.
Poza wymienionymi działaniami, pracowaliśmy
również podczas tego okresu nad poprawą komunikacji w Sekretariacie. Stało się już zwyczajem, że jeśli uczestniczymy w ważnych wydarzeniach tj. obrady KK, konferencje, wyjazdy
zagraniczne itp. osoba która nas reprezentuje,
sporządza sprawozdanie, które jest przekazywane do członków Rady i Przewodniczących Sekcji
Krajowych a ci przesyłają te sprawozdania do
swoich organizacji zrzeszonych w Sekcji. Dzięki
temu każda organizacja powinna mieć wiedzę o
tym co się aktualnie dzieje w SPCH. Ponadto istniejemy jako SPCH na Fecebooku a co najistotniejsze mamy również swój blog. Na blogu Sekretariatu, każdy Przewodniczący Sekcji ma
możliwość umieszczania aktualnych artykułów
Piotr Nowak
- Fotorzepa
zfot.
wydarzeń
w swojej
Sekcji. Wydaje się to najlepszym pomysłem, aby mieć w Sekretariacie na
bieżąco, bardzo aktualne dane dotyczące wydarzeń w naszej branży. Jeszcze pozostaje tylko
przekonać wszystkich Przewodniczących do korzystania z tego wydaje się bardzo sprawnego
narzędzia, jakim jest blog.

Bardzo ważnym
działaniem w usprawnieniu naszej komunikacji jest umieszczanie
na blogu, naszego miesięcznika. Teraz każdy członek Sekretariatu oprócz możliwości zamówienia wersji papierowej miesięcznika, może go przeczytać bezpośrednio na stronie blogu lub pobrać wersję elektroniczną i drukować we własnym zakresie. Musimy tylko jako przewodniczący Sekcji Krajowych,
bardziej popracować nad rozpowszechnieniem
tej możliwości, wśród naszych członków.
W tym miejscu trzeba serdecznie podziękować naszemu redaktorowi miesięcznika – Michałowi Orliczowi, który przez wiele lat redaguje
nasze pismo branżowe i chociaż nie wszyscy
zawsze zgadzali się z jego punktem widzenia
pewnych zagadnień, które poruszał przez lata w
miesięczniku, to trzeba zdecydowanie przyznać,
że Michał robi to z olbrzymią pasją i zaangażowaniem i ciężko byłoby znaleźć kogoś z pośród
nas, kto by to potrafił tak robić jak Michał.
Kadencję przerwaną w połowie, śmiercią naszego przyjaciela, przewodniczącego kontynuowaliśmy starając sprostać wyzwaniom jakie
przed nami stanęły. Nie było to łatwe, wejść „z
marszu” w zagadnienia Sekretariatu, po takim
poprzedniku jakim był Andrzej. Pomimo trudności staraliśmy się wypełniać rzetelnie swoją pracę. Zgodnie z deklaracją na Nadzwyczajnym
Kongresie w marcu 2013 roku, pozostawiliśmy
do końca kadencji, biuro Sekretariatu w Opocznie. Chcemy podziękować pracownikom biura za
ich wkład pracy. Serdeczne podziękowania dla
Ani Suwara, Małgosi Kowalewskiej i Dariusza
Sobolewskiego za ich zaangażowanie, dzięki któremu udało się do końca kadencji, sprawnie prowadzić prace biura.
Zamykamy dzisiaj kolejny etap naszej działalności. Etap jak wspominałem w tym sprawozdaniu wielokrotnie, bardzo trudny, bo przerwany w
połowie tragicznym wydarzeniem, które mamy
w pamięci wszyscy do dzisiaj.
Na zakończenie pragnę serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy wspierali mnie w naszych wspólnych działaniach. Dziękuję członkom
Prezydium, wszystkim członkom Rady Sekretariatu oraz Komisji Rewizyjnej za ich pracę. Dziękuję wszystkim Przewodniczącym Organizacji Zakładowych i tym, z którymi dane mi było się spotykać na różnych etapach pracy podczas tej kadencji. Kończy się kadencja 2010-2014 a za chwilę
wybierzemy nowe władze Sekretariatu Przemysłu
Chemicznego NSZZ Solidarność i rozpoczniemy
nową kadencję 2014-2018. Wszystkim nowo wybranym za chwilę, na tym Kongresie, życzę samych sukcesów w działaniu. Życzę byśmy wszyscy w NSZZ Solidarność, byli solidarni a wówczas będziemy realizować skutecznie nasze zadania dla dobra naszego związku i dla dobra pracowników, członków NSZZ Solidarność.
Przewodniczący SPCH NSZZ Solidarność
Mirosław Miara
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XIV Kongres SPCH
W Spale, w Centralnym Ośrodku Sportu, w dniach od 6 do
7 czerwca 2014 roku, obradował XIV Kongres sprawozdawczo – wyborczy SPCH NSZZ Solidarność.

K

ongres rozpoczął się w Opocznie mszą św.
w kościele NMP i złożeniem kwiatów na grobie poprzedniego przewodniczącego, kolegi,
przyjaciela – Juliana Andrzeja Koneckiego. We
mszy wzięli udział żona i syn śp. Andrzeja.

O godz. 16.00 rozpoczęły się obrady Kongresu, które bardzo sprawnie poprowadził Krzysztof
Zieliński przewodniczący Związku w Z.Ch. Police. Po przywitaniu Delegatów i Gości przez przewodniczącego SPCH – Mirosława Miarę, głos
zabrał przewodniczący Komisji Krajowej Piotr
Duda, który także odpowiadał na pytania. Piotr
mówił o roli płacy minimalnej dla pracowników
małych firm. Podwyższenie jej to jedyna szansa
choć niewielkiego wzrostu płac. Przypomniał, że
wiele solidarnościowych projektów ustaw leży
wciąż w sejmowej „zamrażarce”, a nasi posłowie – Janusz Śniadek i Stanisław Szwed wykonują w tej sprawie gigantyczną pracę. Przewodniczący zwrócił uwagę na uchwalenie ustawy o
zamówieniach publicznych, która cywilizuje tę
sferę działalności. Nie cena a stabilne zatrudnienie ma być głównym kryterium oceny kontrahenta. Jest to sukces NSZZ „Solidarność”.
Piotr Duda stwierdził, że w minionej kadencji
związek otworzył drzwi do wielu korzystnych decyzji dla społeczeństwa i dla zatrudnionych.

– Nie możemy pozwolić na zamknięcie tych
drzwi – apelował przewodniczący. – Nie wolno nam się skupić na dzieleniu pietruszki. Musimy twardo opiniować projekty i zdecydowanie rozliczać z ich realizacji.
Piotr ocenił akcję
„Sprawdzam polityka”. –
Stronę internetową odwiedziło w bardzo krótkim czasie ponad dwa
miliony Polaków! To
wielki sukces akcji przygotowanej praktycznie w
ostatniej chwili. Zapewnił, że akcja ta będzie
prowadzona bez przerwy
aż do wyborów prezydenckich i przyjmie różne formy przekazu.
Przewodniczący zwrócił uwagę na to, że rząd
przeznaczył tylko jeden milion złotych na pomoc
w znalezieniu pracy przez młodych absolwentów a aż 500 milionów na ratowanie banków.
Piotr Duda apelował o
większą
aktywność
członków związku w akcjach organizowanych
przez NSZZ „Solidarność”. Ubolewał nad
tym, że media związkowe: strona internetowa,
czy „Tygodnik Solidarność” mają bardzo mało
czytelników. Promocja
tych mediów spoczywa
w rękach zarządów regionów i sekretariatów
branżowych.
W dalszym ciągu
Kongresu, były wystąpienia: Zbigniewa Bogusławskiego – przewodniczącego Regionu Piotrkowskiego, Kazimierza Grajcarka – przewodniczącego Sekretariatu
Górnictwa i Energetyki i
Bogdana Szozdy – przewodniczącego Sekretariatu Metalowców.
Przed kolacją delegaci uczestniczyli w występach zespołu ludowego z
Opoczna – Tramblanka.
W piątek przeprowadzono wybory przewodniczącego SPCH, oraz
członków Rady i Komisji Rewizyjnej. Wybory
nadzorował członek

związkowej Komisji Wyborczej Bogdan Szozda. Przed przystąpieniem do wyborów delegaci
podjęli szereg uchwal wymaganych przez ordynację wyborczą.
W trakcie liczenia głosów przyjęto stanowiska
w sprawach: ustalenia zasad i wysokości zwrotu
kosztów dojazdów i pobytu członków Rady SPCH
i Komisji Rewizyjnej SPCH na ich posiedzeniach
oraz doprowadzenie do zmiany w Statucie NSZZ
„Solidarność”, która ma umożliwić organizacjom
podzakładowym posiadającym osobowość prawną
i należącym do Organizacji Zakładowych działających w Spółkach i Zakładach wielooddziałowych
(działających na terenie dużego obszaru) wystąpienie do pracodawcy o oddelegowanie osób do
pełnienia funkcji związkowych i objęcia ich
ochroną związkową zgodnie z ustawą o ZZ.
Delegaci na wniosek Sekcji Krajowej Górnictwa Naftowego i Gazownictwa wyrazili głęboki
niepokój z działań w sektorze handlu w Spółce
PGNiG SA. Handel gazem w PGNiG S.A. od
samego początku jego wydzielenia, dokonywanych na skutek dyrektyw europejskich i polskiego
prawa gazowego jest poddawany ciągłym reorganizacjom, przebudowom i optymalizacjom. W
okresie kilku ostatnich lat wprowadzano nowe strategie i koncepcje funkcjonowania służb handlowych, skutkiem tych działań była likwidacja 50%
Biur Obsługi Klienta. Likwidacji uległo kilkaset
stanowisk pracy a ponad 300 pracowników zdegradowano na niższe stanowiska. Skutki prowa-

dzonych działań optymalizacyjnych dotknęły ponad 50% pracowników, pogarszając im znacząco warunki pracy a zatrudnienie zmniejszyło się
o ponad 20%.
Na wniosek Sekcji Krajowej Przemysłu Chemicznego zwrócono się do Sejmu, Rządu i struktur krajowych i regionalnych Związku o podjęcie
działań zmierzających do uchwalenia ustawy
uznającej obszar sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej za strategiczny dla Gospodarki Narodowej. Do tego obszaru powinny zostać włączone
firmy tworzące Grupę Kapitałową Azoty, a Skarb
Państwa powinien dysponować w niej niezbywalnym pakietem kontrolnym – 51 % Akcji.
Delegaci poparli działania MOZ NSZZ „Solidarność” w Soda Polska Ciech S.A. sprzeciwiające się dalszym redukcjom zatrudnienia oraz
obniżania wynagrodzeń.
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W wyborach przewodniczącego
SPCH na 50 oddanych głosów ważnych, MIROSŁAW MIARA otrzymał
49 głosów i tym samym został przewodniczącym Sekretariatu Przemysłu
Chemicznego NSZZ „Solidarność”.

Prezydium Kongresu:
Mirosław Miara
Krzysztof Zieliński
Jacek Żurawski

Wybrano 15 członków
Rady Sekretariatu:
Jan Czarnecki
Roman Góra
Janusz Grudniewski
Arkadiusz Karaszewski
Edward Kargul
Bogdan Lasota
Piotr Łusiewicz
Jan Maluchnik
Mirosław Rogoziński
Andrzej Saramak
Włodzimierz Sopel
Tadeusz Szumlański
Roman Wawrzyniak
Krzysztof Zieliński
Janusz Znój
W skład Rady SPCH wchodzą z klucza przewodniczący sekcji krajowych,
którzy jednocześnie tworzą
Prezydium Rady:
Mirosław Miara - Sekcja Krajowa Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego
- przewodniczący;
Zbigniew Cegliński - Sekcja Krajowa
Przemysłu Naftowego - wiceprzewodniczący, sekretarz;
Bolesław Potyrała - Sekcja Krajowa
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa wiceprzewodniczący, skarbnik;
Ireneusz Besser - Sekcja Krajowa Ceramików – wiceprzewodniczący;
Tomasz Podlasek - Sekcja Krajowa
Przemysłu Chemicznego - wiceprzewodniczący.
Marek Ziarkowski - Sekcja Krajowa
Pracowników Przemysłu Papierniczego wiceprzewodniczący.
Wybrano także
Komisję Rewizyjną:
Tomasz Walicki - przewodniczący;
Marcin Horodecki - wiceprzewodniczący;
Henryk Kleczkowski;
Ryszard Kossak;
Tomasz Minga;
Witold Pińkowski.
(Autorzy zdjęć: Bogdan Kwiatkowski,
Ireneusz Oracz, Mirosław Miara)

Rada SPCH

Mirosław Miara

Ireneusz Besser

Zbigniew Cegliński

Tomasz Podlasek
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Bolesław Potyrała

Marek Ziarkowski
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Dokumenty
XIV Kongresu SPCH
Uchwały od nr 1 do 6 to dokumenty dotyczace procedury
wyborczej; dotyczą ilości tur glosowania, ilości członków
Rady, Prezydium i Komisji Rewizyjnej oraz regulaminu Kongresu.
Uchwała nr 7/2014
elegaci zebrani na XIV Kongresie
Sprawozdawczo – wyborczym Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ
„Solidarność” działając w oparciu o postanowienia § 38 ust. 2 Statutu NSZZ „S”,
upoważniają i zobowiązują Radę SPCH
NSZZ „Solidarność” do ustalenia zasad i
wysokości zwrotu kosztów dojazdów i
pobytu członków Rady SPCH i Komisji
Rewizyjnej SPCH na posiedzeniach odpowiednio Rady, Prezydium Rady oraz
Komisji Rewizyjnej Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność”.

D

Stanowisko nr 1
elegaci zebrani na XIV Kongresie
Sprawozdawczo – wyborczym Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ
„Solidarność” zwracają się do Komisji
Krajowej NSZZ „Solidarność”, o dokonanie zmian w Statucie NSZZ „Solidarność”
w §19 ust. 2 z dnia 23.11.2012. Zapis ten
powinien umożliwić, organizacjom podzakładowym posiadającym osobowość
prawną i należącym do Organizacjach
Zakładowych działających w Spółkach i
Zakładach wielooddziałowych (działających na terenie dużego obszaru) wystąpienie do pracodawcy o oddelegowanie
osób do pełnienia funkcji związkowych i
objęcia ich ochroną związkową zgodnie z
ustawą o ZZ.

ska. Skutki prowadzonych działań optymalizacyjnych dotknęły ponad 50% pracowników, pogarszając im znacząco warunki
pracy a zatrudnienie zmniejszyło się o ponad 20%. Przypadek, w którym dokonano by tak daleko idących zmian organizacyjnych, tylko w jednym sektorze działalności firmy, kosztem interesów pracowniczych nie jest nam znany.

się również odpowiedzialni za rozwój oraz
jej wizerunek na polskim rynku energii, ale
oczekujemy od Spółki szczycącej się posiadaniem certyfikatu zrównoważonego
rozwoju i odpowiedzialnego biznesu odpowiedzialnych decyzji podejmowanych po
konsultacjach ze związkami zawodowymi,
które rozumiejąc konieczność dokonywania zmian, dyktowanych warunkami rynkowymi, przystały na wdrożenie niezbędnych rozwiązań.
Delegaci Kongresu mają więc prawo
oczekiwać, iż obecny Zarząd PGNiG S.A.
będzie kontynuatorem tych rozwiązań i nie
posunie się do wprowadzania nowych, nieuzgodnionych ze stroną społeczną koncepcji i rozstrzygnięć.

D

Stanowisko nr 2
elegaci zebrani na XIV Kongresie
Sprawozdawczo – wyborczym Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ
„Solidarność” jako odpowiedzialny partner
społeczny, mający na uwadze nie tylko
sprawy pracownicze ale również rozwój i
przyszłość Spółek sektora gazownictwa,
wyrażają głęboki niepokój z prowadzonych
oraz planowanych działań w sektorze handlu w Spółce PGNiG SA. Handel gazem
w PGNiG S.A. od samego początku jego
wydzielenia, dokonywanych na skutek
dyrektyw europejskich i polskiego prawa
gazowego jest poddawany ciągłym reorganizacjom, przebudowom i optymalizacjom. W okresie kilku ostatnich lat wprowadzano nowe strategie i koncepcje funkcjonowania służb handlowych, skutkiem
tych działań była likwidacja 50% Biur
Obsługi Klienta. Likwidacji uległo kilkaset stanowisk pracy a ponad 300 pracowników zdegradowano na niższe stanowi-

D
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Nieprzemyślanymi i nieodpowiedzialnymi decyzjami doprowadzono do likwidacji
jednostek terenowych o nazwie ‘Gazownia”. Gazownie to nie tylko tradycja i dorobek kilku pokoleń poprzedników, to
przede wszystkim dla Klientów pewność,
jakość i zaufanie. To wartości, o które dzisiaj zabiegają uczestnicy rynku.
W dniu 2 czerwca 2014 r. w liście skierowanym do pracowników PGNiG Pan
Mariusz Zawisza - Prezes Zarządu
PGNiG S.A. przekazał informację o wdrożeniu kolejnej, nowej strategii. Pracownicy przyjęli te informacje z dużym niepokojem, a dla związkowców taka forma
przekazu jest zaskoczeniem, budzi niepokój, że tak ważne decyzje dotyczące przyszłości miejsc i warunków pracy są podejmowane bez konsultacji i zasięgania
opinii reprezentacji pracowniczych. Takie
postępowanie ze strony pracodawcy jest
nie do przyjęcia przez branżowy ruch
związkowy.
Delegaci Kongresu oświadczają, że nie
ma zgody strony społecznej na przeprowadzanie dalszych eksperymentów w obszarze działalności handlu gazem, będącej
wizytówką PGNiG na rynku zewnętrznym.
Dla nas przedstawicieli pracowników
Przemysłu Chemicznego bardzo ważną
sprawą są kwestie pracownicze, czujemy

Stanowisko nr 3
elegaci zebrani na XIV Kongresie
Sprawozdawczo – wyborczym Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ
„Solidarność” uznając Grupę Kapitałową
Azoty za znaczącą dla Gospodarki Narodowej i regionów w których funkcjonują
wchodzące w jej skład firmy tj. Z. A. Puławy, Z.Ch. Police, Z.A. Kędzierzyn, oraz
Grupa Azoty S. A. w Tarnowie, zwraca
się do Sejmu RP., Rządu i struktur krajowych i regionalnych Związku o podjęcie
działań zmierzających do uchwalenia przez
Sejm RP ustawy uznającej obszar sektora
Wielkiej Syntezy Chemicznej za strategiczny dla Gospodarki Narodowej.
Tym samym do obszaru tego powinny zostać włączone firmy tworzące Grupę
Kapitałową Azoty, a Skarb Państwa powinien dysponować w niej niezbywalnym
pakietem kontrolnym - 51 % Akcji.

D

Stanowisko nr 4
elegaci zebrani na XIV Kongresie
Sprawozdawczo – wyborczym Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ
„Solidarność” popierają działania MOZ
NSZZ „Solidarność” w Soda Polska Ciech
S.A. sprzeciwiające się dalszym redukcjom zatrudnienia oraz obniżania wynagrodzeń.

D

Czytaj „Tygodnik Solidarność” - niezależny tygodnik każdego polskiego pracownika!
nr 6 (289) czerwiec 2014

N

ależąca do Kulczyka spółka KI Chemistry chciała kupić co najmniej 60
proc. udziałów Ciechu za nieco ponad 1
mld zł. Dotychczasowi akcjonariusze mogli sprzedać swoje udziały do piątku.
Wśród nich największym był Skarb Państwa, który posiadał niecałe 39 proc. akcji
spółki. Większość 37,9 proc. akcji sprzedał. Łącznie z dywidendą zysk Skarbu
Państwa wyniesie 32,13 zł na akcję.
Transakcja ma być rozliczona na początku przyszłego tygodnia.
Paweł Krajewski, przewodniczący Komitetu Protestacyjnego w Soda Polska powiedział, że pracowników już raczej nic
gorszego nie może spotkać od tego co proponuje im Skarb Państwa. Czekamy jakie
decyzje podejmie nowy właściciel – dodał.
- Skarb Państwa robi restrukturyzację na
całej linii. Dzisiaj dostaliśmy kolejną falę,
dowiedzieliśmy się, że zamierzają wypowiedzieć pracę 31 osobom. Uważaliśmy,
że może działania zarządu Ciechu zastaną
w jakiś sposób zablokowane i te działania
dopiero przeprowadzane, ale może nie ma

CIECH - w Sodzie
nadal niespokojnie

takiej potrzeby- być może później jak już
właściciel zajmie stanowisko zostanie
wszystko wyjaśnione. Nie wiemy czego
mamy się spodziewać, Pan Kulczyk jest
najbogatszym człowiekiem i mamy informacje, że traktuje swoich pracowników
normalnie i nic się nie dzieje. Nie wiem
czy nasz poprzedni właściciel tj. Skarb
Państwa widzi tutaj takie przerosty pracownicze, że cały czas drąży temat restrukturyzacji kosztami pracowniczymi –
zaznaczał Paweł Krajewski.
Sytuacja w zakładach Soda Polska Ciech
jest trudna. Istnieje groźba kolejnych zwolnień. Związkowcy nie wykluczają sporu
zbiorowego z pracodawcą, miałby on na
celu zahamowanie procesu restrukturyzacji, na który nie ma zgody ze strony pracowników.
Ciech trafi w ręce obcego kapitału?
Istnieje podejrzenie, że nowy właściciel

cję Ciechu otrzymał dziś ok. 31 zł. Dla
porównania, jak mówił poseł, podczas rządów PiS-u wartość jednej akcji wynosiła
nawet 100 zł.
- PO zdusiła wartość całej grupy, a później nie próbowała nawet podjąć żadnej gry,
żeby powiedzieć np.: „Nasza minimalna
cena to 40 – 50 zł za akcję”. Sprawa Ciechu obrazuje dwa zjawiska. Po pierwsze
to niszczenie polskiej substancji przemysłowej (efektem tego obniżenie ceny), a
później transakcja za przysłowiowe grosze – powiedział poseł Paweł Szałamacha.
Poseł Gabriela Masłowska zwraca uwagę, że przejęciem polskich spółek chemicznych są zainteresowani nasi sąsiedzi.
- Kulczyk przejął ponad 50 proc. akcji,
może więc zdecydować o przyszłości tej
spółki. Pamiętajmy, że zakusy na spółki
chemiczne mają zarówno Niemcy jak i
Rosjanie. Uważam, że istnieje tu duże

Najbogatszy Polak Jan Kulczyk kupił
51 proc. akcji kontrolowanego przez
Skarb Państwa chemicznego Ciechu –
poinformował jeden z dzienników.
Ciechu będzie chciał sprzedać spółkę innemu inwestorowi – być może zagranicznemu – alarmują posłowie największej
partii opozycyjnej. Poseł Paweł Szałamacha, były wiceminister Skarbu Państwa,
powiedział, że sprawa Ciechu obrazuje
dwa zjawiska: niszczenia polskiego przemysłu i praktyk prywatyzacyjnych z początku lat 90.
Poseł przypomniał, że to za rządów PiSu powstała mocna grupa Ciech, w której
skład wszedł m.in. bydgoski Zachem.
Rząd PO-PSL sprzedał spółkę, co osłabiło wartość całej grupy. Rząd za jedną ak-

Zwiazkowcy:
liczymy na Jana Kulczyka
Od tygodnia nowym właścicielem Grupy Ciech jest Jan Kulczyk. O oczekiwaniach płacowych związkowców, sytuacji
w firmie mówi portalowi wnp.pl Jarosław
Dąbek, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Produkcji, kluczowej spółki Ciechu - Soda Polska.
Jak pan odebrał informację o zmianie właściciela?
-To co mnie najbardziej zabolało, to fakt
że zostaliśmy sprzedani niemal jak worek
kartofli. Skarb Państwa nie raczył o niczym nas poinformować.
A oczekiwania wobec nowego właściciela?
- Jan Kulczyk doszedł do fortuny, bo wie
jak zarządzać. Mamy nadzieję, że przełoży się to na kondycję Grupy Ciech i Sody
Polska. Chcielibyśmy się spotkać z nowym właścicielem i porozmawiać o tym
co nas boli. A różowo w firmie nie jest.
Czyli m.in. płace…
- Wiemy, że firma znalazła się w trudnej
sytuacji. To spowodowało, że od trzech lat
nie mieliśmy podwyżki. Jednak tak dłużej
nie powinno być. Mamy nadzieję, że nowy
właściciel nas zrozumie.
W jakiej wysokości powinny być podwyżki? W ostatnich trzech latach inflacja była niska…
- To kwestia do porozumienia się. Myślę
że konkretne propozycje mogłyby paść na
spotkaniu, nie chciałbym ich teraz upubliczniać. Dam jednak taki przykład. Skoro
młodzi ludzie na produkcji, pracujący na
zmiany zarabiają na rękę 1700 złotych to
jakaś podwyżka powinna być.
Czego oczekujecie jeszcze po nowym
właścicielu?
- Z pewnością poprawy sytuacji firmy jako
całość. W przypadku Sody Polska, która
generuje 53 proc. przychodów chcielibyśmy aby dobre wyniki naszej części Grupy Ciech przełożyły się na nas. Chcielibyśmy także, aby w końcu w firmie już nie
zwalniano dalej pracowników. Niestety
polityka zaciskania pasa odbiła się na zatrudnieniu.
wnp.pl
prawdopodobieństwo sprzedaży kolejnej
spółki w obce ręce przez obecnego inwestora czy obecnego nabywcę. Jest to oczywiście kolejnym przykładem marnotrawstwa, niegospodarności oraz krótkowzroczności tego rządu – ocenia poseł
Gabriela Masłowska.
http://www.radiomaryja.pl
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Władze upamiętniają
zbrodniarzy
Minister rządu Donalda Tuska oraz lubelscy politycy i samorządowcy upamiętnili Mieczysława Moczara – stalinowskiego zbrodniarza i organizatora antysemickiej czystki w marcu 1968r.
maja b.r. w niewielkim Rąblowie na cji współczesnej Polski. A mianowicie dlaLubelszczyźnie miały miejsce dość czego wzięli w nich udział przedstawicienietypowe uroczystości kombatanckie. le ministra rządu Donalda Tuska oraz
Kanwą do ich zorganizowania okazała się przedstawiciele lokalnych władz państwo70 rocznica rzekomej potyczki z Niemca- wych i samorządowych? I dlaczego stało
mi, jaką miał stoczyć 14 maja 1944r. od- się to w niepodległej i suwerennej Polsce,
dział partyzancki Mieczysława Moczara która rzekomo potępia stalinowskie zbrod„Mietka”. Na uroczystościach tych oprócz nie i upamiętnia ich wszystkie ofiary?
byłych UB-eków, Milicjantów, żołnierzy Morderca „Wyklętych”
KBW i wszelkiej maści uczestników walk
Mieczysław Moczar to postać bez któo „utrwalanie władzy ludowej” byli obec- rej nie da się opowiedzieć historii komunini przedstawiciele ministra skarbu w rzą- stycznej Polski i opisać jej wszystkich
dzie Donalda Tuska – Włodzimierza Kar- zbrodni. Już przed wojną został komunistą,
pińskiego (PO), Marszałka Województwa domagając się jej zlikwidowania i wcielaLubelskiego Krzysztofa Hetmana (PSL) nia do Związku Sowieckiego. Za swoja
oraz samorządowcy z całej Lubelszczy- działalność trafił zresztą przed wojną do
zny. W uroczystościach udział wzięło tak- więzienia. Jego losy odmieniły się dopiero
że wielu lokalnych kandydatów do Euro- we wrześniu 1939r., kiedy mógł opuścić
parlamentu związanych z lokalnymi struk- wiezienie i oddać się pod „opiekę” Sowieturami PO, PSL, SLD, a nawet PiS. Wia- tów. Po zwerbowaniu przez sowieckie
domo, konieczność prowadzenia kampa- NKWD i odbyciu specjalnego dywersyjnii wyborczej zapewne podpowiedziała im, nego przeszkolenia został przerzucony do
aby poszukiwać swojego elektoratu, tak- Polski, gdzie zajmował się organizowaniem
że w czasie uroczystości w Rąblowie.
oddziałów partyzanckich Gwardii Ludowej,
Oprócz nich byli tam także przedstawi- a potem Armii Ludowej. Tak naprawdę
ciele różnych organizacji i stowarzyszeń, jego głównym celem nie była walka z
strażacy, harcerze, młodzież, dzieci. Nie Niemcami, a jedynie infiltracja i zwalczazabrakło również przedstawicieli Kościo- nie polskich organizacji konspiracyjnych,
ła, którzy zapewnili „duchową oprawę” które taką walkę właśnie prowadziły. Gdy
uroczystości. W Rąblowie było jak za do Polski wkroczyli Sowieci, Moczar szybdawnych lat. Były kwiaty, znicze, salwa ko znalazł się w strukturach nowej komuhonorowa kompanii reprezentacyjnej na- nistycznej władzy. Był jednym z tych, któszego wojska, a także gorące przemówie- rzy pod okiem Sowietów organizowali
nia chwalące patriotyzm i bohaterstwo struktury komunistycznej bezpieki.
Mietka Moczara i jego „partyzantów”.
W czerwcu 1945r. został szefem WojeCzuć było prawdziwy etos walki o Pol- wódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Puskę. Tylko, że ta Polska obecna w czasie blicznego (WUBP) w Łodzi. Zasłynął
rąblowskich uroczystości była zupełnie inną wówczas z tego, że w areszcie jego urzęPolską. Nie taką w której obecnie żyjemy, du znalazło się najwięcej żołnierzy antynie taką, która chce czcić Żołnierzy Wy- komunistycznego podziemia. Moczar osoklętych i potępiać komunistycznych zbrod- biście torturował Wyklętych i dbał o to, aby
niarzy. To była Polska, która miała być je- każdy z nich naprawdę „poczuł ciężar
dynie 17 republiką Związku Sowieckiego, swojej winy”. Wielu aresztowanych w
Polska w której prawdziwi patrioci sie- trakcie tych bestialskich przesłuchań
dzieli w więzieniach i aresztach UB, albo zmarło, a ich zwłoki zostały pogrzebane w
dogorywali w sowieckich łagrach, czeka- bezimiennych miejscach. Tak było m.in.
jąc na swój koniec.
w przypadku Stanisława Sojczyńskiego
Można by w tym miejscu zadać pyta- „Warszyca” – dowódcy Konspiracyjnego
nie: dlaczego świętowano 70 rocznicę bi- Wojska Polskiego (KWP), straconego w
twy pod Rąblowem i czemu w ogóle mia- 1947r. Ale oprócz tego, że Moczar był jedły służyć uroczystości upamiętniające jed- nym z najokrutniejszych UB-eków miał
nego z największych stalinowskich zbrod- również na swoim koncie wiele innych
niarzy? Ale rodzą się jeszcze inne pytania, „dokonań”. To on był odpowiedzialny za
o wiele ważniejsze z perspektywy kondy- fałszowanie wyników referendum ludo-
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wego , jakie miało miejsce w czerwcu
1946r. To on brał również udział w fałszowaniu wyników wyborów do Sejmu
jakie miały miejsce w styczniu 1947r.
Moczar aktywnie zwalczał również polski
kościół. Październik 1956r. nie zakłócił
dalszej kariery zbrodniarza, a nawet odwrotnie - rozpoczął jej nowy rozdział. W
latach 1956 – 1964 Moczar był wiceministrem, a w latach 1964-1968 ministrem
spraw wewnętrznych. Tak naprawdę to
on stał za wydarzeniami marca 1968r. i
falą rozpętanych antysemickich „czystek”,
jakie ogarnęły wówczas Polskę. Miało to
posłużyć Moczarowi i jego partyjnemu
stronnictwu „partyzantów” do zdobycia
jeszcze większej władzy w kraju. Potem
przez wiele lat pełnił jeszcze różne funkcje partyjne. W latach 1968–1971 był m.in.
sekretarzem Komitetu Centralnego
PZPR. W latach 1970–1971 i w latach
1980–1981 był także członkiem Biura Politycznego KC PZPR. Oprócz działalności politycznej Moczar był tym, który zorganizował cały komunistyczny ruch kombatancki. Do 1983 roku przewodził na różnie nazwanych stanowiskach ZBoWiD owi, zrzeszającemu kombatantów. Dbał
przy tym o swoją własną legendę - bojownika walk z Niemcami. O swoich wojennych losach opowiedział w opublikowanej w 1962r. propagandowej powieści
„Barwy walki”, zekranizowanej dwa lata
później przez Jerzego Passendorfera. Z
inicjatywy Moczara w 1969 r. odsłonięto
w Rąblowie pomnik i Izbę Pamięci, które
miały świadczyć o jego rzekomym bohaterstwie. W Rąblowie zbrodniarz został
też pochowany. Jeszcze za jego życia,
Rąblów stał się prawdziwą mekką komunistów, którzy corocznie odprawiali tam
swoje „patriotyczne misteria”. Jak się okazuje tradycja ta wróciła na nowo.
Znowu zanurzamy się w kłamstwie
Po dwudziestu pięciu latach wolnej Polski zakłamana historia rzekomo bohaterskich walk Moczara z Niemcami powraca. I dzieje się to przy udziale władz polskiego państwa. Trudno uwierzyć w to,
że nie wiedziały one, kogo rzeczywiście
ma upamiętnić zorganizowana w Rąblowie „impreza”. Jednak postanowiły wysłać tam swoich przedstawicieli, którzy w
ich imieniu zabrali głos chwaląc przy tym
rzekome bohaterstwo prawdziwego komunistycznego zbrodniarza. To kolejny
dowód na to, że znowu zanurzamy się w
komunistycznym kłamstwie. Najgorsze w
tym wszystkim jest to, że walka z kłamstwem zawsze jest tak długa i żmudna.
dr.Leszek Pietrzak
Tekst polecony przez Autora.
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co z tego, że iluśtam inteligentów popisze do
siebie dla lepszego samopoczucia? Co z tego
wyniknie? Nic, bo nie potrafią poderwać ludzi
prostych do buntu, do stawiania oporu. Polacy
zostali już do upadu spacyfikowani i zachowują
się jak mały Jaś, który pojechał w odwiedziny
do dziadka. Miał on stary, chiński wazon. Jaś
włożył rączkę do tego wazonu i, niestety nie mógł
jej z niego wyjąć. Dziadek nie dawał za wygraną. - Jasiu, powiedział, wyprostuj paluszki i
spróbuj jeszcze raz. Nie mogę tak zrobić - odpowiedział Jaś, bo wypuszczę z rączki pieniążek, który znalazłem w wazonie... Oto stan polskiego społeczeństwa. Niby mają zaciśnięte pięści, ale tylko dlatego, że ściskają w nich ochłapy, które łaskawie przydzieli im na przeżycie
uwielbiany kapitalista.
Piszcie, sobie, piszcie między sobą, tylko pamiętajcie, że jeśli dzisiaj kapitał spekulacyjny nie
zlikwiduje resztek prawdziwych miejsc pracy, to
zrobi to jutro, za rok, za lat 10. Zrobi to, żeby
nigdy się już nie urodził jakikolwiek przywódca,
który uświadomi prostym ludziom, że pięści służą
i zawsze służyły do bicia kapitalisty. Bo taki to on
już jest z natury - jeśli po ryju nie dostanie od
czasu, do czasu to odradza się w swojej najgorszej mutacji...
O co mi chodzi? O to, że szeroko pojęty Naród,
czyli ludzie, którzy harują w fabrykach nie mają
ani jednego przywódcy, ba! nawet go na horyzoncie nie widać! Chodzi mnie o to, że nie mają się
na kim oprzeć - nie widzą autorytetu.
Bo czyż dla zwykłego robola, czy dla bezrobotnego 50. latka może być autorytetem poseł,
nawet euro-? W moim ukochanym Kraju, w Polsce, nie doczekałem się nigdy Prawdziwego Przywódcy - Inteligenta, który chciałby coś zrobić dla
Kraju, który oprócz pisania do szuflady, popróbował zorganizować wokół siebie, swojej idei, ludzi
pogubionych w telewizyjnych kanałach, ba! potopionych nawet. Wyjaśniam od razu, że chodzi
mi o przywódcę dla Narodu, a nie tylko dla członków związków zawodowych!
W czasach zamierzchłych, wespół z innymi
straceńcami, drukowałem i kolportowałem, walczyłem słowem, ale to słowo wolne docierało do
ludzi prostych, kształtowało ich postawy, pomagało podnieść głowy, prostować karki. Wypisywanie mądrości na internetowych blogach niczym
złym nie jest, oczywiście, ale nie jest to ziarno,
które pada tam, gdzie powinno.
Ci, którzy walczyli o to, żeby Polacy mieli wolny Internet bez ryzyka wizyty gości nieproszonych, walczyli właśnie pisaniem i drukowaniem,
ale to swoje pisanie traktowali jak ziarno. Tego
zaś, co pisane jest w Internecie na niezliczonych
„blogach” i „forach” - mądrego bezsprzecznie nie czyta nikt, poza piszącymi! Siła siedzi przed
telewizorami, a Głowa zwiesza się nad klawiaturą. Nie raz pisałem, że głowa bez mięśni jest
niczym a mięśnie bez głowy zerem. Polska ma i

Kryzys przywództwa
W Internecie aż gęsto od „wpisów” krytykujących rząd,
politykę, społeczeństwo, „lemingów”, solidaruchów, czerwonych, białych, różowych i tęczowych. Siedzą za klawiaturami bezsprzecznie mądrzy ludzie i… piszą, piszą, piszą… Niestety, tylko piszą…
Głowy i Mięśnie, tylko od dziesiątków lat jedni
wokół drugich chodzą jak pies koło jeża i nie wiadomo tylko, kto psem a kto jeżem.
Niegdyś spotykano się w kawiarniach i podobnie sobie rozmawiano. Takich nazywano wtedy
„kawiarnianymi opozycjonistami”. Coś tak kiedyś niebezpiecznego jak prasa czy druk, subkulturowe ziny czy tak zwana „bibuła”, różniły się
diametralnie od tego, z czym dziś mamy do czynienia. Mamy tu do czynienia z „blogowymi opozycjonistami”, którzy poza komputer nie wychodzą, tak jak i kawiarniani wiele lat temu. Piszą
ci nasi intelegenci w informacyjnym chaosie, bez
przebicia, chwaląc się bardziej lub mniej bezpośrednio posiadaniem w głowie gotowych narracji. Kawiarnie też nie były ulicą, ulicą też nie jest
blog. Serio, ale najaktywniejszymi Polakami w
naszym kraju są subkultury i kibice. W Internecie
mamy swoisty „banalny patriotyzm”, takie „pitolenie” ludzi, którzy na siłę chcą być wielkimi ale
globalizacja jest za duża, żeby zauważyć turystę.
Czy nie wydaje się dziwne, że jeszcze niedawno
„ogromne wojska, bitne generały” występowały
przeciwko „kilku myślom co nienowe”, a dzisiaj
nie ma nikt ochoty powalczyć z internetowymi
blogami? Internet nie jest groźny jako środek przekazu, bo nie trafia tam, gdzie Wolne Słowo trafiać powinno. Internet, to gigantyczne wysypisko
śmieci, w którym tylko ten znajdzie złoty zegarek, kto nie będzie miał odruchu wymiotnego z
powodu smrodu i nie będzie miał nic innego do
roboty, poza grzebaniem...
Kiedy w przeszłości, za Gomułki, za Gierka,
przesiadywałem w Klubie Czytelnik, to moje pokazywanie się tam i poczytywanie sobie nie zwiększyło świadomości, tych, którzy wracali zmęczeni
z fabryki pod oknami klubu. Dopiero kiedy Ich zauważyłem, wyszedłem z innymi na ulicę i zaczęliśmy przekazywać to, czegośmy się nauczyli, doprowadziło do powiewu Wolności. Niestety, ta wolność zamykana jest coraz szczelniej w internetowych niezmierzalnych czeluściach.
Jak to zmienić? Może wyjść z zacisza domowego fotela, wyłączyć komputer, telewizor i pójść
między ludzi przerażonych utratą pracy, szukających jakiegokolwiek zajęcia za jakiekolwiek grosze, żeby dzieciaki choć nakarmić? A może wyjść
zza tych „kawiarnianych stolików” i zobaczyć,
jak inny człowiek, ze łzami w oczach, wychodzi
z apteki z niezrealizowaną receptą? Może wreszcie przestać dołować / komplementować polityków, wypiąć się wreszcie na posłów, nawet euro
- i na początek pokazać im wszystkim figę?

Niejaki tow. Lenin pod koniec I Wojny Światowej pisał z Zurychu tak: „Cóż wart jest ten naród,
cóż wart jest ten naród, który tyle krzywd znosi i
nie buntuje się!?” Wiem, że to żaden autorytet,
ale rację, po stokroć, miał!!!
Głowa musi mieć Silne Mięśnie a Silne Mięśnie muszą mieć Głowę! Inaczej - wracając do
meritum sprawy - wybrani przez nas „politycy”
zaczną komisyjnie kontrolować prace magisterskie i doktoraty, zaczną - jak w latach 50. ub wieku - wycofywać nieprawomyślne książki z bibliotek (jeśli takowe jeszcze będą), będą wreszcie, z braku rosyjskiego gazu i polskiego węgla,
książkami palić w sejmowej kotłowni. Czy wyprowadzą z UJ Profesorów i pozamykają ich w
jakichś obozach, to już tylko kwestia czasu i naszych „wyborów”.
W jednej z dyskusji ktoś wreszcie nie wytrzymał mojej argumentacji i tak ją zakończył: - Wszyscy - niezależnie od tego, gdzie pracujemy - pracujemy „trzy miesiące od Mostu Poniatowskiego”. Jak masz kredyt na dom, czy mieszkanie, a
stracisz pracę jutro - to za kilka miesięcy będziesz
przed dylematem. Tym mostowym. Tu się złamałem. Jednym, dosłownie jednym zdaniem,
uświadomiono mi, dlaczego tak jest, jak jest i dlaczego z góry się zakłada, że „to se ne wrati”.
Uświadomiłem sobie najważniejszą różnicę
między opozycją lat 70. i 80., a „opozycją” obecną.
Wówczas byliśmy nikim i nie mieliśmy nic. Nie
mieliśmy też nic do stracenia, bo... nie mieliśmy
kredytów! „Trzy miesiące od Mostu Poniatowskiego” jest w stanie zdławić każdy opór, jest w stanie
stłumić każdy bunt, jest w stanie nawet spowodować pogodzenie się z utratą wolności.
Czy zatem teraz, kiedy nasza inteligencja, ta
Głowa, której wciąż na swoim karku poszukuje
Siła, trzęsie portkami, bo komornik trzyma już
nogę w drzwiach, jest szansa na jakikolwiek bunt?
Na jakiekolwiek skuteczne „NIE!”? Czy jest
wreszcie szansa na to, że zadłużona po uszy Głowa znajdzie się wreszcie na swoim miejscu i odzyska Siły? Nie mam na to nadziei, bo Siła też
czuje na karku śmierdzący oddech komornika.
Dlatego są „blogi” i „fora”, „facebook” i „twister”, dlatego pisze się tylko w Internecie, dlatego
nikt nie ma odwagi wyjść na ulicę do Ludzi Prostych i nie oderwie ich od telewizyjnego serialu
czy głupawego teleturnieju, dlatego nie widzę
szans, żeby „Polska była Polską”, dlatego trzeba
będzie już niedługo śpiewać po Mszach za Ojczyznę jak kiedyś: OJCZYZNĘ WOLNĄ RACZ
NAM WRÓCIĆ, PANIE !!! 
Michał Orlicz

Żądaj w Komisji Zakładowej i w salonach prasowych- Czytaj „Tygodnik Solidarność”!
nr 6 (289) czerwiec 2014

13

KRZYZÓWKA
1

Poziomo: 1. malownicza miejscowość przy drodze do
Szklarskiej Poręby; 9. przegroda z trojgiem drzwi w cerkwi;
10. miasto blisko Krakowa z
A
hutą aluminium; 11. lewa strona rachunków w księgowości,
na której zapisuje się sumy należne; 13. Cyganka z „Chaty za
wsią”; 14. jaskrawo upierzona
papuga; 15. dramat Jerzego
Hulewicza ; 16. hrabstwo w
Wielkiej Brytanii nad Morzem
Północnym i kanałem La Manche; 18. znany góral z dowcipów; 21. podwójna sieć rybacka; 23. reprymenda; 24. archipelag na Oceanie Indyjskim;
26. ruchomy element umieszczony na skrzydle płatowca; 28.
zapora; 30. sprzedaży „przeciwny”; 35. cel jonów ujemnych; 36. koleżanka ze starego
elementarza; 37. najdłuższa rzeka Europy Zachodniej; 38. Bob,
amer. piosenkarz; 39. są promieniotwórcze; 40. cierpi na
niedokrwistość; 41. cmentarna
działka.
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Pionowo: 1. osoba; 2. najmodniejszy -cyfrowy; 3. statek wodny o trzech równoległych kadłubach; 4. most nad
torami kolejowymi; 5. Gennadij, radz. Bzapaśnik, mistrz
olimp.(1980), mistrz świata; 6.
główna tętnica wychodząca z
lewej komory serca; 7. pokarm; 8. wynik pracy sejmu;
12. opera N. Jommelliego; 17.
subtelność w obejściu; 18.
miejsce w synagodze do czytania Tory; 19. potomek płci
żeńskiej; 20. zielona, skacząca „piękność”; 21. zarobek
aktora; 22. główna część starożytnej świątyni greckiej; 25.
stan w środk. części USA; 26.
dawniej: Księżyc; 27. rodzaj
nowotworu mózgu; 28. wymarły dziki koń europejski; 29.
instalator; 31. polimer glikozy;
32. Al ..., gangster z Chicago;
33. zamieszki uliczne; 34. kopia, duplikat.
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Na oczach 300 osób spowodował,
że znikła lokomotywa

Na oczach 38 mln. osób spowodował,
że znikła gospodarka

Hasłem krzyżówki
jest myśl Seneki
34

wOJCIECh PREZYDENTÓW
Dlaczego wszyscy mieli pseudonimy?
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Zalane mieszkanie

co należy zrobić, żeby
uzyskać odszkodowanie?

Kwestia odszkodowania poruszana w Kodeksie cywilnym ma różne oblicza – wszystko zależy tak naprawdę od tego, kto lub co doprowadziło do powstania szkody, jaki
jest jej rozmiar i czy ewentualnemu sprawcy będzie można przypisać winę.

N

iezależnie od ustalenia trzech niezbędnych
przesłanek odszkodowawczych – szkody,
zdarzenia ją wywołującego oraz związku przyczynowego pomiędzy tymi elementami, każdy
poszkodowany zainteresowany jest jak najszybszym rozwiązaniem sprawy – szczególnie wtedy, gdy szkoda przybierze duże rozmiary. Do tego
typu kategorii zdarzeń z pewnością możemy zakwalifikować zalanie mieszkania.
Uzyskanie odszkodowania za zalane mieszkanie może być bardzo proste. Taka sytuacja będzie miała jednak miejsce tylko tedy, gdy sąsiad
winny temu zdarzeniu w pełni przyznaje się do
swojej winy i chce naprawić uszkodzenia naszej
nieruchomości. Jeżeli jednak właściciel lokalu, z
którego nastąpiło zalanie nie poczuwa się do odpowiedzialności za wynikłe zdarzenie, nie powinniśmy wpadać w panikę. Niezależnie bowiem od
tego czy zalanie nastąpiło na skutek zwykłego
gapiostwa naszego sąsiada czy też pęknięcia rur
w ścianie, rekompensata za powstała szkodę jest
jak najbardziej zasadna.
Podstawą żądania odszkodowania w przedmiotowej sytuacji jest oczywiście art. 415 Kodeksu
cywilnego, zgodnie z którym kto z winy swej
wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do
jej naprawienia. Warto w tym miejscu zaznaczyć,
że art. 433 KC – za szkodę wyrządzoną wyrzuceniem, wylaniem lub spadnięciem jakiegokolwiek przedmiotu z pomieszczenia jest odpowiedzialny ten, kto pomieszczenie zajmuje, chyba
że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo
wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby
trzeciej, za którą zajmujący pomieszczenie nie
ponosi odpowiedzialności i której działaniu nie
mógł zapobiec -nie stanowi podstawy odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną wylaniem wody
w budynku z lokalu do innego lokalu. Takie jest
również stanowisko Sądu Najwyższego (por.
uchwała SN z 18.07.2012 r. sygn. akt III CZP 41/
12). Tym samym oznacza to, że poszkodowany
powinien wskazać winnego zalania mieszkania,
w praktyce może nim być nie tylko sąsiad, ale
także zarządca nieruchomości czy nawet producent pralki, która uległa awarii.
Drugim ważnym orzeczeniem Sądu Najwyższego w poruszanej sprawie jest uchwała z dnia
19 lutego 2013 r. (sygn. akt III CZP 63/12), zgodnie z którą przepis art. 433 KC nie ma zastosowania do odpowiedzialności za szkodę polegającą
na zalaniu lokalu położonego niżej z lokalu znajdującego się na wyższej kondygnacji. Tak na-

prawdę powyższe orzeczenie potwierdzą dotychczasową linię orzeczniczą SN. Jeżeli zatem nasze mieszkanie zostanie zalane przez sąsiada,
dostaniemy odszkodowanie z jego OC tylko wówczas, gdy zdołamy udowodnić mu winę – innego
rozwiązania niestety nie ma.
W praktyce uzyskanie odszkodowania rozpoczyna się od zgłoszenia zalania naszemu sąsiadowi. Ten może samodzielnie zobowiązać się do
naprawienia szkód lub pokrycia kosztów ekipy
remontowej wynajętej przez właściciela zalanej
nieruchomości. Sprawa wygląda nieco inaczej,
jeśli lokale są ubezpieczone. Po pierwsze naszą
szkodę możemy zgłosić do własnego ubezpieczyciela, który wypłaci nam należne odszkodowanie, a następnie wystąpi do ubezpieczyciela
sprawcy zdarzenia lub bezpośrednio do niego
samego z tzw. roszczeniem regresowym. Fakt
zalania mieszkania powinniśmy zgłosić w terminie 3 dni wypełniając właściwy formularz – obecnie wiele towarzystw ubezpieczeniowych oferuje także możliwość zgłaszania szkody za pośrednictwem Internetu lub telefonicznie. Wypełnienie
wniosku nie powinno sprawić większych kłopotów, są to z reguły naprawdę proste formularze.
Powyższy termin dotyczy jednak posiadacza polisy ubezpieczeniowej, jeśli to z niej chciałby uzyskać odszkodowanie. Pamiętajmy jednak, ze liczymy go od dnia powstania szkody (np. pęknięcia uszczelki) lub dowiedzenia się o szkodzie (np.
po powrocie z urlopu).
Drugim rozwiązaniem jest zgłoszenie szkody
bezpośrednio do właściciela nieruchomości, z
której nastąpiło zalanie – ten z kolei zgłasza takie zdarzenie do swojego ubezpieczyciela. Możemy oczywiście zażądać numeru polisy ubezpieczeniowej sąsiada – jest to dużo bardziej praktyczne rozwiązanie, niż poleganie na wyłącznym zapewnieniu sprawcy szkody, co do zgłoszenia przez niego faktu zalania ubezpieczycielowi. Jeśli przyczyną zalania będzie jednak
zdarzenie nie występujące po stronie jakiegokolwiek sąsiada, szkoda powinna zostać zgłoszona administracji budynku lub wspólnocie
mieszkaniowej – ma to miejsce, szczególnie
wtedy, gdy zalanie nastąpiło na skutek wadliwej
instalacji hydraulicznej budynku.
Na zakończenie pamiętajmy, że w przypadku
dochodzenia odszkodowania na podstawie ogólnych przepisów ustawowych (a nie w drodze ubezpieczeniowej), termin na zgłoszenie szkody wynosi aż 3 lata. 
Rafał Rodzeń

Do generała
Za słowa kłamstwem splugawione
Za mundur bratnią krwią splamiony
Za ręce siłą rozłączone
Za naród głodem umęczony
Za oczy dziecka przerażone
Obnoś swój tryumf w partyjnej chwale
Naród dziękuje Ci, generale
Za pogrom braci bez litości
Za honor wojska zbezczeszczony
Za mękę strasznej bezsilności
Za ból rozłąki z mężem żony
Za łzy i rozpacz samotności
Ciesz się, żeś działał tak waspniale
Naród dziękuje Ci, generale
Za połamane pałką kości
Za koszmar walki brata z bratem
Za nienawiści siew i złości
Za to, że żołnierz stał się katem
Za znów zdławiony świt wolności
Pomnik swych zasług wziosłeś trwale
Naród dziękuje Ci, generale
Za nałożone znów kajdany
Za zbrodnię łagrów w polskiej ziemi
Za fałsz przemówień wyświechtanych
Za podłość zdrajców między swymi
Za język prawdy zakazany
Wypnij na Kremlu pierś po medale
Naród dziękuje Ci, generale
Naród śle swoje podziękowania
Żeby Ci legły jak kamienie
Przyjmij je spiesznie bez wzdragania
Może obudzą Twe sumienie
Bo generale nie znasz godziny
Gdy przed Najwyższym Dowódcą świata
Złożysz ostatni raport za swe czyny
Z piętnem Kaina, krwią swego brata.
(autor nieznany)
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