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Oddajemy do Waszych rąk numer nietypowy,
bo też i tegoroczny wrzesień typowy nie był.

Przede wszystkim przekazujemy relacje i od-
czucia bezpośrednich uczestników czterodnio-
wych Ogólnopolskich Dni Protestu i sobotniej
wielotysięcznej manifestacji pod hasłem „Dość
lekceważenia społeczeństwa”. Te i inne infor-
macje publikowane w mediach przez autorów
nam przychylnych znajdziecie na stronach...

...od 2 do 9

Na kolejnych stronach znajdziecie złośliwości
i jojczenie mediów i autorów, którzy strojąc się
w „niezależne” piórka w rzeczywistości nadal
podlizują się premierowi w myśl dobrze pojęte-
go „klientelizmu”. Słuszność ich zabiegów wi-
dać w wypowiedziach Tuska, które bez zbęd-
nych komentarzy podajemy za Polska Agencją
Prasową na stronach ...                       ...10 i 11

Sytuacja „polskich łupków” zaczyna się klaro-
wać: co czwarta koncesja jest już w rękach
George'a Sorosa. Dobrze to, czy źle, oceńcie
sami czytając tekst na...                       ...str. 12

Wyjatkowo nie ma krzyżówki, bowiem Serwis
Prawa  opublikował bardzo ważny analityczny
materiał dotyczący ostatnich - kontrowersyjnych
zmian w prawie pracy - o tym na...     ..str 14 i 16

Jestem pod wielkim wrażeniem ludzi którzy brali
udział w tym pochodzie, każdy spełnił swój obo-

wiązek bycia Polakiem. Takich chwil nigdy się nie
zapomina, być patriotą dzisiaj jest trudno, ale każdy
ma swoje lustro. Spotykałem ludzi od gór do morza,
mieli potrzebę być tutaj, i pokazać swoje niezadowo-
lenie z władzy rządzącej. Pielęgniarki, które kończy-
ły nocną zmianę, rano wsiadały do busa, aby wziąć
udział w tym wydarzeniu. Bardzo ciepła postawa
Warszawiaków, nikt nie miał pretensji, wiedzieli po
co przyjechaliśmy. Ta siła, moc, trzymała nas do
końca. Owacje na stojąco dla Piotra Dudy i wszyst-
kich ludzi, którzy przygotowali to Manifestację! Tak
napisał do mnie na gorąco autor zdjęć, które publi-
kujemy u dołu stron miesięcznika - Dariusz Mali-
nowski - pracownik puławskich Azotów.

Opanowaliśmy ulice - są nasze. Policzyliśmy
się od nowa - nabraliśmy powietrza. Zebraliśmy
siły - jesteśmy gotowi uderzyć ponownie. Ale…

PRL-owska „czerwona burżuazja” w porówna-
niu z jej obecnym unio-europejskim odpowiedni-
kiem to była tylko biedna cnotliwa panna. Pamięta-
cie może głośną, w połowie lat siedemdziesiątych
ubiegłego wieku, sprawę  roztrąbioną przez prasę
zachodnią i „Radio Wolna Europa” dotyczącą prze-
grania w Monako 70 tyś. $ przez „czerwonego
księcia”- jak nazwano wtedy Andrzeja Jaroszewi-
cza - syna premiera PRL-owskiego rządu?

Jakież wtedy podniosło się larum! Szczególnie
eksponowano w tych artykułach biedę ludzi żyją-
cych w PRL, co w porównaniu z wysokością prze-
granej kwoty stanowiło rzecz godną najwyższego
potępienia. Jak pochylano się nad ciężkim losem
ludzi żyjących w PRLowskiej biedzie i niespra-
wiedliwością, gdy w tym samym czasie „czerwo-
na burżuazja” nie odmawiała sobie niczego żyjąc
na koszt ludzi pracy ponad stan. Gdy zaś obecnie
rządzące w Polsce socjalistyczne kliki używają
życia niczym najwięksi kapitalistyczni krezusi, nie
wywołuje to podobnego oburzenia i troski o los lu-
dzi cierpiących niedostatek w państwie unijnym.
Skąd nagle taka cisza w mediach?

Otóż, jak donosi portal pressmix.eu, córka pre-
miera rządu RP 18 lutego br. kupiła za gotówkę
pięciopokojowe mieszkanie na Saskiej Kępie w
Warszawie! Cena rynkowa takiego mieszkania
wynosi 1 milion 720 tysięcy złotych. Nie wierzy-
cie? Można sprawdzić - pressmix.eu podaje nu-
mer referencyjny zajmującego się sprawą nota-

Nasze ulice!(?) Jedynym zajęciem Katarzyny Tusk jest
prowadzenie mikroskopijnego portalu interne-
towego, więc zastanawiające jest, czy aby tak
dużo pieniędzy było zgromadzone w sposób
legalny? Czy jest jakieś inne źródło dopływu
gotówki na konto córki  premiera? Czy tym
szczególnym przypadkiem nie  powinno się
zająć CBA?

Warto też przypomnieć, że Katarzyna Tusk po-
jawiła się w Warszawie u notariusza w ponie-
działek, 18 lutego przyjeżdżając ze swojego
mieszkania w Gdańsku nowym samochodem -
mercedesem klasy „S” wartym ok 344 000 zł.
Jak udało się ustalić dziennikarzom portalu pres-
smix.eu w salonie mercedesa - kupionym rów-
nież za gotówkę.

W efekcie ataku hakerskiego, na stronie inter-
netowej prezydenta Sopotu pojawiła się notatka o
następującej treści: Pani premierówna zakupiła
w miniony weekend [11 maja 2013 – red] na wła-
sność Sopockie Molo. Cena? A czy to ważne? Z
pieniążków z afery Amber Gold cena nie gra tutaj
roli. Pani Kasia planuje przemienić molo na swoją
prywatną galerię w której będzie można oglądać
jej zdjęcia. Ponieważ prezydent Sopotu - Jacek
Karnowski - natychmiast zaprzeczył i zapewnił,
że Sopockie Molo jest w dalszym ciągu własno-
ścią miasta nie będę tu drążył tematu.

Takie informacje tłumią radość po marato-
nie  związkowych protestów w Warszawie.
Studzą, bo chociaż „nasze są ulice” to wciąż
„ich są kamienice”.
 Michał Orlicz za http://adnovum.neon24.pl/post/
99078,europejska-czerwona-burzu-azja

riusza:  01/2013KT. (źródło:  pressmix.eu/
index.php/2013/03/29/skad-corka-tuska-ma-kase-
na-mieszkanie-i-nowy-samochod/
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Obecna koalicja PO i PSL jest antypracownicza, antyobywatelska i antyspo-
łeczna - powiedział w wywiadzie dla „Gazety Polskiej codziennie” Piotr Duda,
przewodniczący NSZZ „Solidarność”. My, związkowcy, jesteśmy przygotowani
na każdą ewentualność, w tym także na strajk generalny - dodał. Nawiązując do
zarzutów o politycznych aspiracjach związków stwierdził, że związkowiec ma
takie same prawa jak wszyscy brać udział w życiu obywatelskim i walczyć o
sprawy pracownicze. - Nie jesteśmy trędowaci - powiedział.

Szef Solidarności Piotr Duda zarzucił w nie
dzielę rządowi dążenie do konfrontacji ze

związkami, poprzez wprowadzanie antypracow-
niczych i antyspołecznych rozwiązań. Zadekla-
rował, że związek będzie walczyć dopóty złe prze-
pisy nie zostaną wyrzucone do kosza.

Duda wygłosił przemówienie do uczestników
31. Pielgrzymki Ludzi Pracy, która przybyła w
niedzielę na Jasną Górę. Wielu pielgrzymów -
głównie związkowców z Solidarności - przyje-
chało do Częstochowy prosto z Warszawy, gdzie
przez ostatnie cztery dni trwały związkowe pro-
testy przeciwko polityce rządu.

O trudnych sprawach trzeba rozmawiać, trze-
ba prowadzić dialog, ale nasza władza nie chce
dialogu, nie chce kompromisu; chce konfrontacji.
Wprowadzając antypracownicze, antyspołeczne
prawo, wmawia nam, że wszystko wie lepiej. Prze-
rzuca w ten sposób skutki kryzysu na polskich
pracowników, na polskie rodziny. Tak nie można
robić - powiedział Duda.

Jego zdaniem, w kryzysie powinniśmy wspólnie
i sprawiedliwie ponosić jego ciężary, a w okresie
dobrej koniunktury wspólnie czerpać korzyści.
Dzisiaj jest dokładnie odwrotnie. Państwo coraz głę-
biej sięga do kieszeni obywateli, łatając dziurę w
budżecie, którą samo zrobiło. Jedni coraz bardziej
się bogacą, a pracowników i ich rodziny dotyka
coraz większe ubóstwo, bezrobocie oraz coraz
wyższe koszty utrzymania - ocenił szef „S”.

Trzeba to powiedzieć głośno: rząd premiera Tu-
ska to rząd antypracowniczy, antyspołeczny, an-
tyobywatelski - powiedział lider związku, przy-
pominając, że ostatnie protesty w Warszawie od-

Piotr Duda:
jesteśmy gotowi
na strajk generalny

były się pod hasłem „Dość lekceważenia społe-
czeństwa”, a były walką o prawa pracownicze i
realizację postulatów społecznych z sierpnia 1980
r. Jego zdaniem, większość z nich do dziś nie
została spełniona.

Rządzący w naszym kraju z pracownika zrobili
niewolnika. Ostatnia nowelizacja Kodeksu pracy
w standardach zatrudnienia cofnęła nas do XIX-
wiecznego kapitalizmu. Nie bądźmy więc zdzwie-
ni, że coraz więcej polskich pracowników to pra-
cujący biedacy - pracują ciężko i mimo to, muszą
korzystać z pomocy społecznej - uważa Duda.

Przytoczył słowa ks. Jerzego Popiełuszki, któ-
ry na początku lat 80. ubiegłego wieku zainicjo-
wał Pielgrzymkę Ludzi Pracy. Człowiek nie jest w
stanie dobrze pracować, gdy nie widzi sensu pra-
cy. A jaki ma sens praca, gdy człowiek latami pra-
cuje na umowach śmieciowych?; gdy przez kilka
lat otrzymuje umowy okresowe; gdy pracuje na
cały etat, a nie może utrzymać rodziny. Dość ta-
kiego traktowania; dość lekceważenia społeczeń-
stwa - powiedział szef „S”.

Duda wskazał, że pracując, pracownik powi-
nien zarobić na utrzymanie rodziny, na swoje eme-
rytury, na wypoczynek po ciężkiej pracy, na le-

czenie i osobisty rozwój. Ocenił, że obecnie w
szczególnie trudnej sytuacji są ludzie młodzi, a
także ci zatrudnieni na czarno lub na tzw. umo-
wach śmieciowych. „Dla pracownika nie ma róż-
nicy, czy pracuje na czarno czy na umowę śmie-
ciową. W jednym i drugim przypadku nie może
zachorować, nie może iść na urlop, nie będzie
miał emerytury” - mówił.

W ocenie szefa „S” przez ostatni rok sytuacja
w tym zakresie zmieniła się na gorsze. Zmienia-
jąc Kodeks pracy politycy koalicji rządzącej zro-
bili z nas pracowników na rozkaz. Nasze wyna-
grodzenia będą jeszcze niższe, nasze życie ro-
dzinne jeszcze trudniejsze. Po raz kolejny praco-
dawcy, przy pomocy rządu, dla jeszcze większe-
go zysku obniżyli sobie koszty, wyzyskując pra-
cowników - skomentował.

Duda zadeklarował, że Solidarność walczy i
będzie walczyć dopóki, dopóty te złe przepisy nie
zostaną wyrzucone do kosza. Przypomniał, że gdy
rząd podwyższył wiek emerytalny do 67 lat, związ-
kowcy ocenili, że to początek końca tej władzy.

Mówiłem, że czeka nas długi marsz, bo ten rząd
szybko się nie podda. I zobaczcie - jest coraz słab-
szy, a my coraz silniejsi. Dlatego i tak wygramy -
ocenił szef „S”, podkreślając, że związek ma
swoje dobre rozwiązania merytoryczne, m.in.
przygotował projekty ustaw o oskładkowaniu
umów śmieciowych oraz o agencjach pracy tym-
czasowej. „S” przygotowała też projekt w spra-
wie zmiany ustawy o płacy minimalnej.

Politycy koalicji rządzącej tworzą złe prawo.
Gdyby polscy pracownicy tak pracowali, to zo-
staliby wyrzuceni z pracy - a oni są bezkarni. Nie
możemy czekać z założonymi rękami, że ktoś za
nas będzie walczył o prawa pracownicze. Dlate-
go protestujemy, budujemy siłę, dzięki której bę-
dziemy mogli mieć wpływ na nasze państwo, na
nasze warunki pracy, na nasze życie - powiedział
Duda, wskazując, że ludzie pracy muszą się or-
ganizować, muszą być razem, bo inaczej nie prze-
ciwstawią się aroganckiej władzy i deptaniu na-
szych podstawowych praw.

Duda podziękował związkowcom za udział w
związkowych protestach w stolicy i poprosił o
dalsze wsparcie. Przed nami droga - nie usłana
różami; zawsze będziemy mieli pod wiatr, ale taki
nasz los. Dlatego proszę was: bądźmy razem, bądź-
my Solidarnością - zakończył szef związku.

PAP
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Nasz Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ
Solidarność wykonał postawionezadania, dlate-
go moim obowiązkiem jest złożyć serdeczne po-
dziękowania za trud organizacyjny tym naszym
liderom, którzy przyczynili się do wykonania na-
łożonych na nas obowiązków.

Podziękowania oczywiście nie należą się tylko
liderom za trud organizacyjny, alewszystkim
członkom związku, którzy wzięli udział w mani-
festacjach i w Pielgrzymce. To nasz obowiązek,
ale dla wielu olbrzymi trud wymagający niejed-
nokrotnie poświęcenia własnych urlopów, znosze-
nia trudów czasem długich podróży. Wszystkim
serdecznie z całego serca dziękuję.

Dzisiaj jak już mamy te wydarzenia za sobą,
przychodzi czas na podsumowania. Czy zrobili-
śmy wszystko co możliwe, czy warto było, jaki
jest efekt naszych działań i co dalej.  Zapewne
każdy z nas ma swoje odpowiedzi na te podsta-
wowe pytania. Przed manifestacjami wielu z nas
miało wątpliwości, czy taka manifestacja jest pot-

Wszyscy dziennikarze pytają dzisiaj PO CO
TUTAJ JESTEŚMY. Jesteśmy tutaj  po-

nieważ obecny rząd nie prowadzi dialogu ze
związkami ani ze społeczeństwem. W normal-
nym kraju rząd chcąc wprowadzać istotne dla
społeczeństwa ustawy wprowadza je na zasadzie
uzgodnień społecznych. Obecny Rząd jest „naj-
mądrzejszy w swojej nieomylności” i nie potrze-
buje uzgodnień. Obecny Rząd stronę społeczną
uważa za wroga numer jeden!

To skandal, żeby podwyższenie wieku emery-
talnego czy wprowadzenie elastycznego czasu
pracy, wprowadzić na zasadzie dyktatu „jedynej
nieomylnej” partii - PO!

Jesteśmy tutaj  ponieważ to Ministerstwo przed
którym stoimy zlikwidowało Polski przemysł. Jest
nas tutaj dzisiaj kilka tysięcy ostatnich przedsta-
wicieli szczątkowego polskiego przemysłu, wy-
przedanego za grosze i skazanego na unicestwie-
nie. To co się stało, to nie jest tylko likwidacja
Przemysłu  to zdrada naszego Narodu!

Są tutaj przedstawiciele Sekretariatu Przemy-
słu Chemicznego i wiedzą jak wygląda kondycja
tego przemysłu. Przemysł chemiczny, górnictwa
nafty i gazu, paliwowy, farmacja, ceramika, prze-

Sekretariat Przemysłu Chemicznego
reprezentowało ponad 600 uczestników

To był trudny tydzień. Dni od 11 do 15
wrzenia 2013 roku wielu z nas zapa-
mięta. Szczególnie ci spośród nas, któ-
rzy musieli włożyć sporo trudu w spra-
wy organizacyjne. Cztery dni manife-
stacji a na koniec Pielgrzymka Ludzi
Pracy, to do tej pory chyba niespoty-
kany maraton, wymagający wielu dzia-
łań i przygotowań.

rzebna, czy powinna być wielodniowa, czy w tym
okresie, czy pokojowa itd. Ja osobiście też mia-
łem sporo słów krytycznych, ale zadania zostały
postawione i trzeba było je wykonać, dyskutować
możemy teraz. Dzisiaj uważam, że warto było,
efektu w postaci obalenia Rządu nie ma, ale jest
efekt najistotniejszy, pokazaliśmy siłę NSZZ So-
lidarność, to była jedna z największych manife-
stacji w historii i to nawet na przeciwnikach musi
robić wrażenie i moim zdaniem zrobiło. Nato-
miast czy zrobiliśmy wszystko co możliwe. Otóż
14 wrzesień wyszedł imponująco, trzeba to obiek-
tywnie przyznać. Mieliśmy jednak wcześniej
dzień branżowy, 11 września. Ten dzień w zasa-
dzie wyszedł dobrze, było około 15000 uczestni-
ków, wykonano założenia, zrobiło to wrażenie,
szczególnie na krytykantach branż. Natomiast
jako SPCH NSZZ Solidarność, chociaż wykona-
liśmy założone limity, uważam, że wypadliśmy
mimo wszystko niewystarczająco dobrze.

Chcemy wszyscy, aby branże się liczyły, uwa-
ża wielu z nas, że branże są bardzo ważne, albo
wręcz najważniejsze, ale gdy mamy pokazać
swoją siłę, to zobaczcie jak wielu z nas poszło na
łatwiznę i skupiło się tylko na wyjeździe 14 wrze-
śnia. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że 11 wrze-
sień to dzień pracy, to jasne, ale na 26 000 człon-
ków związku w SPCH, naprawdę nie można było
więcej zorganizować  niż 600 osób a i te 600, było
po wielu staraniach. W naszym Sekretariacie
oczywiście było kilka firm, które podeszły do dnia
branżowego jak należy: z Dębicy, z Puław, Olszty-
na, z Tarnowa, z Oświęcimia (SK Przemysłu Che-
micznego)  Z Poznania, z Opola (SK GNiG), z
Kwidzynia (SK PPP) oraz z Płocka (SK PN), ale
uważam, że generalnie to powinno być o wiele,
wiele lepiej. Zapewne tak jak wspomniałem, wy-
niki uczestnictwa były imponujące jeśli chodzi o
nasz udział w dniu 14 września, ale z dnia branżo-
wego egzamin zdaliśmy raczej na marną trójkę.
Wykonaliśmy nałożony limit, to fakt, ale dla mnie
niepokojące  jest to, jak wielu z nas postanowiło
tego dnia w ogóle nikogo nie wysyłać.

mysł lekki, szklarski to powinny być strategiczne
gałęzie przemysłu dla kraju. Dzisiaj wiele z tych-
firm walczy o przetrwanie a wiele już nie istnieje.
Co to za Rząd, który nie dba o swój przemysł -
podstawę gospodarki. Trzeba być nieudaczni-
kiem, żeby nie zadbać o rozwój przemysłu a
wręcz go zniszczyć. Była zgoda społeczna na
mądrą prywatyzację z pakietami socjalnymi, ale
nie na taką prywatyzację.
Nie godzimy się na takie traktowanie i dlatego
tutaj jesteśmy!
Kończąc powiem tylko tyle i proszę o powtarza-
nie:  nadszedł czas, już po - po PO!

   nadszedł czas, już po -  po PO!

Sekcja Krajowa Przemysłu Chemicznego
- ponad 300 osób: TC Dębica - 120,  ZA
Puławy -100, Michelin Olsztyn - 60,
ZA Tarnów - 20, Synthos Oświęcim - 20.

Sekcja  Krajowa Górnictwa Naftowe-
go i Gazownictwa - ponad 200 osób naj-
więcej z Poznania i z Opola.

Sekcja Krajowa Pracowników Przemy-
słu Papierniczego NSZZ „S” - ponad  80
osób;   z Kwidzyna.

Sekcja Krajowa Pracowników Przemy-
słu Farmacji NSZZ „S” - ponad  40 osób;
Lublin, Tarchomin, Polfa Warszawa.

Sekcja Krajowa Przemysłu Naftowego
Ponad  30 osób;  z Płocka Orlen; Pern

Sekcja Krajowa Ceramików  przedsta-
wiciele Ćmielowa i Opoczna 

Wystąpienie Mirosława Miary pod
Ministerstwem Skarbu Państwa
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Na koniec odpowiedź na najistotniejsze pytanie -
co dalej. Tę odpowiedź musimy sobie wspólnie
wypracować. Na najbliższych WZD, posiedze-
niach Rad Sekcji Krajowych i na posiedzeniu
Rady SPCH, powinniśmy wypracować zdanie
naszego Sekretariatu na pytanie, co dalej. Mogą
być dalsze nasze naciski w postaci następnych
manifestacji, może być wiele akcji medialnych i
innych ukazujących nieodpowiedzialność obec-
nej władzy, może być wiele innych działań, oczy-
wiście z pomysłem strajku generalnego włącz-
nie. Jest  wielu zwolenników tego rozwiązania,
liderów, członków związku. Ja osobiście, nie je-
stem zwolennikiem strajku generalnego z prostej
przyczyny, sądzę że się nie uda. Właściwie nie
sądzę, jestem pewien, że się nie uda. Za manife-
stacją wypowiedziało się wiele osób w referen-
dum i wiele z nich nie przyjechało, ze strajkiem
jest dużo gorzej. Sądzę, że znajdzie się sporo firm
szczególnie na Śląsku, ale nie tylko, gdzie strajk
generalny wyjdzie, ale w skali kraju moim zdanie
na tą chwilę nie damy rady. To jest moje zdanie,
pewnie się narażam, ale jest to mój głos w dysku-
sji, którą proponuję przeprowadzić, zanim decy-

zje zapadną, bo jak za-
padną, to trzeba je bę-
dzie realizować i reali-
zować skutecznie.

Podsumowując, te
cztery dni manifestacji,

należy stwierdzić jed-
noznacznie, NSZZ So-
lidarność wyszła zwy-
cięsko, za co jeszcze
raz wszystkim z SPCH
NSZZ Solidarność
wielkie  dzięki.  Jeśli
miałaby być to manife-
stacja, która by obaliła
Rząd, to musiałoby
przyjść nas milion i zo-
stać do skutku. Na taką
manifestację i na takie
oburzenie i gniew spo-
łeczeństwa   jeszcze nie
nadszedł czas. Powin-
niśmy teraz mądrze
wymyśleć założenia
następnych działań i
konsekwentnie je reali-
zować – wszyscy.
Przewodniczący SPCH
NSZZ Solidarność Mi-
rosław Miara

Mirosław Miara przemawia pod MSP

Koledzy z ZA Puławy dyżurują w mia-
steczku związkowym (m.in. przewod-
niczący Andrzej Jacyna i Piotr Śliwa).

Manifestuje „Solidarność”
z Michelin-Polska...

...i Dziewczyny z „Karoliny”
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Szanowny Panie Ministrze,

Główne przyczyny obecnych Ogólno
polskich Dni Protestu to pogarszają-

ce się warunki życia pracowników i ich
rodzin, duże bezrobocie, masowe zamy-
kanie szkół, źle działający system opieki
zdrowotnej, pogarszające się funkcjonowa-
nie systemu emerytalnego, antypracowni-
cze zmiany w Kodeksie Pracy.

Rząd nie radzi sobie z tymi problemami.
Nie podejmuje zgłaszanych przez związki
zawodowe propozycji poprawy sytuacji.

Wręcz przeciwnie – na zdecydowane
stanowisko związków zawodowych wy-
rażające się zawieszeniem naszego udziału
w pracach Trójstronnej Komisji do Spraw
Społeczno-Gospodarczych – zareagował
zmasowaną kampanią antyzwiązkową bez
odniesienia się do zgłoszonych przez trzy
centrale postulatów.
Szanowny Panie Ministrze,

Również w zakresie spraw pozostają-
cych w gestii kierowanego przez Pana Mi-
nisterstwa jest wiele nierozwiązanych pro-
blemów.

Oczekujemy od Pana Ministra:
1.  Kontroli i stanowczego egzekwowania
podpisanych umów prywatyzacyjnych;
2. Nadzoru właścicielskiego wobec zo-
bowiązań inwestorów odnośnie zapisa-
nych w pakietach prywatyzacyjnych in-
westycji;
3. Wprowadzenia regulacji zobowiązują-
cych inwestora przy prywatyzacji do za-
warcia z pracownikami pakietu socjalne-
go oraz utrzymania zatrudnienia;
4. Ustanowienia obowiązku prowadzenia
corocznych negocjacji z przedstawiciela mi
pracowników w sprawie wzrostu wyna-
grodzeń w roku następnym;

Petycja przekazana
Ministrowi Skarbu Państwa

5. Uznania pakietów socjalnych za źródło
prawa pracy;
6. Wycofania się z propozycji ograni-
czania udziału przedstawicieli pracow-
ników w zarządach i radach nadzor-
czych spółek;
7. Wzmocnienia par-
tycypacji pracowni-
czej w spółkach
Skarbu Państwa;
8. Podjęcia skutecz-
nych działań nadzor-
czych w PLL  LOT
SA, które skutko-
wać będą poszano-
waniem przez za-
rząd spółki praw
pracownicz ych,
praw związkowych
oraz prowadzeniem
konstruktywnego
dialogu;
9. Określenia kierun-
ków prywatyzacji
pracowniczo-plantatorskiej Krajowej Spółki
Cukrowej „Polski Cukier” SA oraz zaprze-
stanie osłabiania jej kondycji finansowej;
10. Opracowania nowej strategii dla prze-
mysłu chemicznego;
11. Zabezpieczenia przed wrogim przeję-
ciem skonsolidowanej Grupy Azoty oraz
pozostałych firm Wielkiej Syntezy Che-
micznej;
12. Przedstawienia programu rządu dla
przyszłości przemysłu stoczniowego w
Polsce;
13. Ułatwienia dostępu do kredytowania
realizowanych kontraktów;
14. Podjęcia ostatecznych działań przez
Skarb Państwa w celu uniknięcia upadło-
ści Stoczni Gdańsk poprzez zgodę na le-
asing zwrotny na majątku stoczni;

15. Pomocy w negocjacjach zmodyfiko-
wanego programu restrukturyzacji stocz-
ni z UE;
16. Dokończenia Programu Konsolidacji
Polskiego Przemysłu Obronnego.

Panie Ministrze,
Reprezentatywne centrale związkowe –

NSZZ „Solidarność”, OPZZ oraz Forum
ZZ domagają się od Rządu podjęcia kon-
struktywnych rozmów mających na celu
spełnienie postulatów wysuniętych przez
związki zawodowe w skali kraju i w po-
szczególnych branżach.

Tylko tak można zapewnić rozwiązanie
narosłych problemów społeczno-gospodar-
czych i przywrócić spokój społeczny. W
przeciwnym wypadku związki zawodowe
będą zmuszone kontynuować akcje prote-
stacyjne aż do przywrócenia normalności
w naszym kraju.     Warszawa, 11 IX 2013r.

Jan Guz
Piotr Duda

Tadeusz Chwałka

Związkowcy z „Solidarności”
ZA Puławy
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O godzinie 12:00 w Warszawie był po-
czątek pikiet przed ministerstwami, po

czym w okresie od 13:50 do 14:50 związ-
kowcy przeszli w pochodach na plac przed
Sejmem, gdzie organizatorzy pikiet zdali
sprawozdanie z ich przebiegu. Jest już spo-
ro relacji z calości protestu w mediach.
Krótka relacja „z godziny na godzinę” jest
w Niezalezna.pl, nieco obszerniejszą z frag-
mentami przemówień zamieścił portal Wpo-
lityce.pl. Nawet TVN24-Warszawa podał
stosunkowo rzetelne sprawozdanie.

W tej sytuacji ograniczę się tylko do mo-
ich własnych bezpośrednich obserwacji. O
godz. 11:55 wysiadłam z tramwaju na rogu
Hożej i poszłam przed Ministerstwo Rol-
nictwa na Wspólnej. Przed gmachem zgro-
madziło się 80-100 rolników z całej Polski,
głównie z NSZZ „Solidarność Rolników
Indywidualnych”. Widziałam różne trans-
parenty m.in. „Brońcie polskiego cukru”,
były też hasła polityczne n.p. „Przyjaźń pol-
sko-ruska bez Putina i Tuska”. Po 12:00
rozpoczęły się przemówienia. Żądano zrów-
nania praw /i dopłat/ rolników polskich z
rolnikami z innych krajów UE.

Po chwili poszłam dalej, przed Minister-
stwo Skarbu Państwa, na rogu Wspólnej i
Kruczej. Tam było mniej wiecej dwudzie-
stokrotnie wiecej ludzi, stłoczonych w
wąskiej ulicy. Również ktoś przemawiał,
ale nie udało mi się usłyszeć ani słowa.
Przyczyną były wuwuzele, których wszy-
scy używali z wielkim zapałem. W dość
ciasnej przestrzeni można było ogłuchnąć.

Odeszłam więc stamtąd ulicą Żurawią,
spotykając po drodze dalsze grupy związ-

Związkowcy
w Warszawie

Dziś /11.09.2013/ rozpoczęły się Ogólnopolskie Dni Protestu Zwiazków Zawo-
dowych. Zorganizowały je wspólnie NSZZ „Solidarność” pod wodzą Piotra Dudy,
OPZZ, kierowane przez Jana Guza i Forum Związków Zawodowych z przewod-
niczącym Tadeuszem Chwałką na czele.

kowców zdążające przed Ministerstwo
Skarbu, m.in. ze Stoczni Marynarki Wo-
jennej oraz z przemysłu lotniczego. Heli-
koptery na ich sztandarach pozwoliły przy-
puszczać, że byli z Mielca. Na Placu
Trzech Krzyży, przed Ministerstwem Go-
spodarki, była następna, dwa razy liczniej-
sza pikieta. Również hałasowały wuwu-
zele, a nawet leciały petardy, ale na rozle-
głej przestrzeni placu można to znieść.

Było tam też dużo lepsze nagłośnienie,
tak, że mogłam usiąść na przystanku au-
tobusowym po drugiej stronie placu i spo-
kojnie słuchać przemówień. Na początku
organizatorzy pikiety wzywali do ustąpie-
nia rządu i samorozwiązania Sejmu. Więk-
szość zgromadzonych to górnicy z różnych
kopalni. W ich imieniu przemawiał przed-
stawiciel kopalni Bełchatów. Występował
on m.in. przeciw paktowi klimatycznemu.
Podobało mi się wystapienie przedsiębior-
cy z Platformy Oburzonych. Stwierdził on,
że w Polsce preferowane są firmy zagra-
niczne, które nie muszą płacic podatków.
Ostro krytykował politykę rządu Tuska.

Po 13:00 do gmachu ministerstwa we-
szła delegacja związkowców pragnąca
rozmawiac z ministrem Januszem Piecho-
cińskim i wręczyć mu postulaty. Przyjął
ich dyrektor departamentu i stwierdził, że
minister dowiedział się za późno o ich za-
miarach. Była to nieprawda, bo odpowied-
nie pismo zostało wysłane tydzień wcze-
śniej. Gdy powiedziano o tym zebranym
zaczęli krzyczeć „Hańba! hańba!”. Poźniej
uformował się pochód i ruszył ulicą
Wiejską przed Sejm. Podczas marszu sta-

rałam się policzyć obecnych i wyszło mi,
że jest ich między 3600, a 4200. Na Wiej-
skiej rozdawano też dzisiejszy „Nowy
Dziennik” z harmonogramem protestów.

Przed Sejm dotarłam tuż przed 14:00. Było
tam już sporo związkowców z różnych pi-
kiet, n.p. ze Zwiazku Pracowników ZUS,
który pikietował przed Ministerstwem Pra-
cy i Polityki Społecznej. O godz 14:15 przy-
była sprzed MSW duża grupa przedstawi-
cieli związków służb mundurowych: poli-
cjantów, strażaków i celników. Widzialm też
kilku wojskowych. Policjanci nieśli trans-
parent „Premierze Tusku, nie przeginaj
pały”, z rysunkiem policjanta z pałą.

Bardzo ucieszyła mnie ich obecność bo
w sierpniu postulowałam, by związki mun-
durowych dołączyły do wrześniowych pro-
testow. Dobrze, iż tak się stało. Jako ostatni
pojawili się przed Sejmem przedstawicie-
le służby zdrowia, którzy demonstrowali
przed Ministerstwem Zdrowia na Miodo-
wej. Po ich przybyciu o 14:50 zaczęła się
ostatnia część manifestacji.

Najpierw Guz, Chwałka i Duda wygło-
sili krótkie przemówienia, w których nie
pozostawili suchej nitki na rządzie i rzą-
dzących, a potem organizatorzy pikiet zda-
wali sprawę z ich przebiegu. Nigdzie mi-
nistrowie nie chcieli się spotkać ze związ-
kowcami. Liczbę uczestników pikiety
przed Ministerstwem Transportu organi-
zatorzy oszacowali na 10 tys., przed Mini-
sterstwem Skarbu Państwa na 2,5 tys,,
przed Ministerstwem Gospodarki na 4 tys,
przed Ministerstwem Pracy i Polityki Spo-
łecznej na 3,5 tys, przed Ministerstwem
Zdrowia na 6 tys. Przed MSW zgroma-
dziło sie 7 tys. funkcjonariuszy.

Jako ostatni przemawiał przedstawiciel
rolników, który mówił o protestach w szcze-
cińskim przeciw wykupywaniu polskiej zie-
mi przez cudzoziemców, zwłaszcza przez
Niemców. Demonstracja zakończyła się
przed 16:00 piosenką „Żeby Polska była
Polską”. Manifestacja była bardzo dobrze
zorganizowana. Jedyną rzeczą, która na-
waliła, była pogoda. Już koło 13:00 zaczęło
kropić, a od 14:00 lało równo. 
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fot. Piotr Nowak - Fotorzepafot. Piotr Nowak - Fotorzepa

Manifestacja związków zawodo-
wych w Warszawie, 14.09.2013, była na-
prawdę wielka. Liczba 200 tys. uczestni-
ków nie wydaje się przesadzona. Hasła
obalenia rządu dominowały. Czasem wręcz
przypominało mi się powiedzenie „W gę-
bie to każdy mocny”.

Demonstracja dzisiejsza była bardzo staran-
nie opisywana przez media, zarówno main-
streamu, jak i „drugiego obiegu”. Relacje „go-
dzina po godzinie” można znaleźć w Niezale-
znej.pl oraz RMF24.pl. Portal Wpolityce.pl
zamieścił sprawozdanie  oraz galerię zdjęć.
Można tam też znaleźć przemówienie Piotra
Dudy na zakończenie całej imprezy.

Postąpię więc podobnie jak w pierwszym
dniu protestów i ograniczę się tylko do
podania garści moich bezpośrednich wra-
żeń. Już o 10:40, gdy na ulicy Wawelskiej
czekałam na autobus, widac było, na co
sie zanosi. W ciągu 10 minut przejechało
15 autokarów ze zwiazkowcami z Solidar-
ności /łatwo było je rozpoznać po naklej-
kach na szybach/ zmierzających w stronę
pl. Na Rozdrożu i Sejmu. Okolo 11:00 zna-
lazłam się na skwerze przed Sejmem. Mia-
steczko namiotowe zaczęło się już zwijać,
ale pomalowany na złoto pomnik Donalda
Tuska w pozie Lenina z prawa ręką wy-
ciągniętą w przód, w peruwiańskiej cza-
peczce i z futbolówką pod pachą, wciąż
jeszcze stał przed Sejmem.

Był to ostatni moment gdy można go było
tam zobaczyć, bo koło 11:30 został wsadzo-
ny na platformę samochodową i pojechał
potem w pochodzie. Ludzi przed Sejmem
ciągle przybywało i wkrótce było ich ze czte-
ry razy tyle co trzy dni wcześniej. Panował
pewien chaos. Jedne duże grupy szły
Wiejską do sejmu, a inne w przeciwnym kie-
równku. W końcu główny pochód uformo-
wał się w Alejach Ujazdowskich. Byli w nim
prawie wyłącznie zwiazkowcy z Solidarno-
ści. Widziałam tylko jedną grupkę z flagami
Solidarnej Polski oraz duży transparent Na-
rodowego Odrodzenia Polski.

Po godz 12:15 na Plac Trzech Krzyży wje-
chał czerwony piętrowy autobus, na które-
go górnej platformiie byli organizatorzy, na
głośnienie i kamery. Organizatorzy na prze-

mian pozdrawiali uczestników demonstracji
i urągali Tuskowi. Za tym pojazdem kroczył
tłum związkowców. O wpół do pierwszej
dotarli oni na rondo de Gaulle’a. Od strony
Placu Defilad przybyli tam także związkow-
cy z OPZZ oraz Kluby Gazety Polskiej.

Pod palmą miał miejsce krótki występ
cyrkowy zorganizowany przez Solidarność
z Lublina. Zatytułowany on był „Małpy
Donalda Tuska „Czternastka parszyw-
ców”. Byli to aktorzy przebrani za małpy
z twarzami członków rządu Tuska, a tak-
że marszałków Sejmu i Senatu. Nad nimi
unosiła się przymocowana do baloników
fotografia Donalda Tuska z dorobionym
długim nosem Pinokia. Była też druga po-
dobna fotografia Bronisława Komorow-
skiego, ale nie chciała się unosić. Byli też
oczywiście klauni, faceci na szczudłach itp.

O 13:00 dotarla nieco spóźniona grupa
zwiazkowców z Forum Zwiazków Zawo-
dowych, która swe miejsce zbiórki miała
koło Stadionu Narodowego. Wtedy pochód
ruszył Nowym Światem i Krakowskim
Przedmieściem w stronę Placu Zamkowe-
go. Wyglądało to tak: najpierw jechał wspo-
mniany wyżej czerwony piętrowy autobus,
potem szła duża grupa związkowej straży
porządkowej z Regionu Śląsko-Dabrow-
skiego, a za nią jechała platforma z pomni-
kiem Donalda Tuska. Następnie maszero-
wała grupa związkowców z OPZZ, za nimi
zaś - Solidarność. Co było dalej - nie wiem,
bo trzymałam się czoła pochodu.

Cechą szczególną tej manifestacji była
prawie całkowita nieobecność policji. Po-
rządku pilnowali wyłącznie związkowcy.
Nie mieli chyba dużo pracy, bo panował
spokój. Czoło pochodu dotarło na Plac
Zamkowy o 13:40. Wkrótce potem zaczę-
ły się przemówienia. Pierwszy mówil Jó-
zef Niemiec, wiceprzewodniczacy Euro-
pejskiej Federacji Związków Zawodo-
wych, po nim zaś Tadeusz Chwałka z FZZ,
Jan Guz z OPZZ oraz Piotr Duda z Soli-
darności. Po nich przemawiał Tomasz
Sakiewicz w imieniu Klubów Gazety Pol-
skiej. Wszyscy oni wzywali do ustąpienia
rządu Tuska.

Poruszano też sprawę tzw. „umów śmie-

ciowych”, elastycz-
nego czasu pracy
oraz prawa obywa-
teli do wypowiada-
nia się w referen-
dach tak, by było to
wiążące dla władz, Piotr Duda zapowia-
dał zbieranie podpisów pod żądaniem roz-
wiązania Sejmu.

Głos zabrał następnie Szwajcar z tamtej-
szych zwiazków zawodowych, opowiada-
jacy o tym, jak związkowcy z sektora bu-
dowlanego wymusili obniżenie wieku eme-
rytalnego do 60 lat poprzez blokowanie au-
tostrad. Pan Rafał Górski z Instytutu Oby-
watelskiego mówił o postulatach dotycza-
cych referendów, a przewodniczacy związ-
ku rolników Solidarność o problemie wyku-
pywania polskiej ziemi przez obcokrajow-
ców. Były jeszcze wystapienia przewodni-
czacej litewskiego związku zawodowego,
faceta z sekcji mlodych OPZZ oraz pani która
zabrała głos w imieniu polskich kobiet.

Wszystko to trwało mniej więcej do
15:45. Potem organizatorzy podziękowali
wszystkim, którzy przyczynili się do suk-
cesu manifestacji i kilka minut przed 16:00
rozwiązali zgromadzenie. Gdy siedziałam
i słuchałam przemówień, uwagę moją
zwróciły dwa drony, które latały dość ni-
sko nad Placem Zamkowym i Krakow-
skim Przedmieściem, robiac prawdopo-
dobnie zdjęcia. Ciekawe, do kogo one na-
leżały i po co śledziły demonstrację?

Jeśli chodzi o ilość uczestników, to or-
ganizatorzy oceniali ją na 200 tys. na pod-
stawie tego, że gdy czoło pochodu bylo na
pl. Zamkowym, to jego ogon wciąż bloko-
wał rondo de Gaulle’a. Faktycznie tak
było. Gdy po 16:20 wracałam do domu
autobusem, to widziałam, że w Alejach Je-
rozolimskich nie kursują tramwaje, co
świadczyło o zablokowaniu ronda.

Gdy nieco wcześniej przejeżdżałam tym
samym autobusem przez Plac Teatralny,
widziałam platformę z pomnikiem Donal-
da Tuska jadącą przez plac w strone Mar-
szałkowskiej. Dalsze losy tego „monumen-
tu” mogą być interesujące.

„elig” - www.blogmedia24.pl
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Postulaty Solidarności sprzeciwiające się wpro-
wadzeniu elastycznego czasu pracy, podwyż-

szeniu wieku emerytalnego czy zwiększeniu płacy
minimalnej szkodzą gospodarce?

Absolutnie nie! Jeśli płaca minimalna będzie
trochę wyższa, to i tak otrzymają ją ludzie, którzy
mają niskie dochody, i oni każdą złotówkę za-
niosą do sklepu. A nic teraz tak nie jest potrzebne
jak popyt na krajowe produkty. Oczywiście ist-
nieje jakiś limit. Nie możemy np. ustalić płacy
minimalnej na poziomie trzech czwartych płacy
przeciętnej. Ponadto w Polsce mamy do czynie-
nia z dramatycznym problemem demograficz-
nym, a na wyższą dzietność można liczyć przede
wszystkim w rodzinach, w których są niskie do-
chody. Patrząc i od tej strony, płaca minimalna
może być trochę wyższa.
Sam Pan zachęca, żeby związkowcy głośno krzy-
czeli, protestowali w takich sprawach jak elastycz-
ny czas pracy...

... tak, ja się z nimi zgadzam. A protesty, strajki -
to są formy działalności związków zawodowych
wszędzie w demokratycznych krajach na świecie.
Część ekspertów mówi, że elastyczny czas pracy
to przyszłość rynku pracy. Europa ponoć podą-
ży tą drogą.

Nie! W Polsce są zresztą jeszcze dodatkowe
okoliczności. Elastyczny czas pracy oznacza w
gruncie rzeczy zabranie ludziom trochę pieniędzy.
Znikną godziny nadliczbowe. Teoretycznie ma to
się dziać za jakąśzgodą załogi, ale załoga może
bez trudu otrzymać propozycję nie do odrzucenia.
To znaczy?

To oznacza: albo przyjmiecie nasze warunki,
albo będziemy was zwalniać.
Minister finansów Jacek Rostowski podczas de-
baty nad nowelizacją budżetu mówił, że wprowa-
dzenie elastycznego czasu pracy spowoduje zmniej-
szenie bezrobocia.

W bardzo krótkim okresie elastyczny czas pra-
cy oznacza niższe koszty dla pracodawców. I w

Postulaty „Solidarności”
nie szkodzą gospodarce

Z prof. Ryszardem Bugajem rozmawia
Barbara Madajczyk-Krasowska

tym sensie można powiedzieć, że oni mogą za-
oferować niższe ceny na swoje produkty. Ale w
dłuższym okresie to oznacza uderzenie w popyt.
W tej chwili nie ma inwestycji i bynajmniej nie
dlatego, że przedsiębiorcy nie mają środków. Mają
górę pieniędzy! Ale po co mają inwestować, sko-
ro nie mogą sprzedać tego, co mogą wyproduko-
wać. W długim okresie elastyczny czas pracy
okaże się niekorzystny dla gospodarki.
A wydłużony wiek emerytalny?

Jakieśwydłużenie wieku emerytalnego jest ce-
lowe. Ale drastyczne zrównanie wieku emerytal-
nego kobiet i mężczyzn jest absurdalne. Po pierw-
sze, obrażapolską tradycję, po drugie - należało-
by zasadniczo zmienić wiele czynników, które są
związane z opieką nad dzieckiem, gospodarstwem
domowym etc., etc. I w końcu nie ma dobrych
powodów, żeby stwierdzić, że to nie będzie gene-
rować strukturalnego bezrobocia. Dobra formuła
to wydłużenie wieku emerytalnego o rok dla męż-
czyzn i może o dwa lata dla kobiet.
Podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy pre-
mier Donald Tusk ogłosił koniec kryzysu. Skoro
w Polsce nie ma kryzysu, to po co rząd drastycznie
ogranicza prawa pracownicze?

Jest kilka symptomów poprawy sytuacji gospo-
darczej, ale już dwa, trzy razy od 2008 r. mieliśmy
przejściową poprawę. Nie ma gwarancji, że tym
razem to zmiana trwała. Jest też kwestia definicji
kryzysu. Tusk zdaje się stawiać znak równości
między kryzysem a recesją. Z różnych ważnych
powodów należy kryzys utożsamiać z nasileniem
negatywnych perturbacji (wysokie bezrobocie, nie-
równowagabudżetowaitp.). Ztymmamynadal do
czynienia i perspektywy nie są dobre. A gdyby być
złośliwym, to można by powiedzieć: jak mógł ustać
kryzys, którego... nigdy nie było.
Najważniejszym postulatem obywatelskim Solidar-
ności jest wprowadzenie obligatoryjnego referen-
dum. Czy referendum rzeczywiście zwiększy wpływ
obywateli na rządzących?

Jestem absolutnym zwolennikiem obligatoryj-
nego referendum! Sądzę, że referendum od pew-
nego poziomu zebranych podpisów, np. miliona,

powinno być obowiązkowe i stanowiące. Proble-
mem może być sformułowanie pytań referendal-
nych, dlatego jest potrzebna jakaś procedura, któ-
ra chroniłaby przed źle postawionym pytaniem.
Potrzebny jest też limit frekwencji, by rozstrzy-
gnięcie uznać za wiążące.
Podczas posiedzenia Komisji Krajowej Andrzej
Kołodziej, przewodniczący Komitetu Strajkowego
w Stoczni Gdyńskiej w sierpniu 1980 r., sugero-
wał, że Solidarność powinna założyć własną re-
prezentację polityczną. Związek powinien wrócić
do polityki?

Tak, ale nie w takim sensie jak AWS. To zna-
czywżadnym wypadku niepowinien aspirować do
Sejmu, gdzie wyłania się rząd, który bezpośred-
nio kształtuje politykę społeczno-ekonomiczną.
Być może związekpowinien rozważyć obecność
w Senacie. W Senacie „nie ma rządu”, są usta-
wy. Obecność w Senacie sprzyjałaby podejmo-
waniu inicjatyw referendalnych, ponieważ kon-
stytucja przewiduje, że referendum może być
ogłoszone na wniosek prezydenta zatwierdzony
większościągłosówprzez Senat. Chociaż przy
obecnym prezydencie to mało prawdopodobne.
Mimo to trzeba liczyć na Senat. Spodziewam się,
że w najbliższych wyborach frekwencja może
być nawet poniżej 40 proc. i wtedy wyłoni się
większość, na którą głosowało 20 proc. ludzi albo
mniej. Wówczas, kiedy formalna rządząca więk-
szość zagalopuje się, forsując interesy swoich
wyborców będzie potrzebny ktoś kto będzie rzecz-
nikiem większości. W takiej sytuacji referendum
może zapobiec rozstrzygnięciu w imię interesów
mniejszości.
Na poprzednie manifestacje związkowe w War-
szawie przychodzili politycy różnych opcji, także z
SLD i PiS. Dlaczego teraz dni protestu powodują
kontrowersje związane z obecnością polityków
opozycji?

SLD nie jest wiarygodnym rzecznikiem intere-
sów pracowniczych, ale też PiS przeforsował w
przeszłości decyzje (ustawypodatkowe), które-
delikatnie mówiąc - interesom pracowniczym nie
służyły. PiS swego czasu nie brzydził się też współ-
działaniem z postkomunistami w „dzieleniu” pu-
blicznych mediów. Z drugiej strony - nie widzę,
by Solidarność padaławobjęciapostkomunistów.
& się stało, że Kaczyński zareagował tak katego-
rycznie. Uważam, że sprawy nie należy trakto-
wać jako zamkniętej.      Polska Dziennik Łódzki
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Do Warszawy przyjechałem dopiero w
czwartek (12 IX), miasteczko związ-

kowe pod Sejmem mimo niepogody już tęt-
niło życiem. Niesamowitą rzeczą było zo-
baczyć tak wielu różnych ludzi z całego kra-
ju, rozmawiających, zawiązujących znajo-
mości. Spotkała się Polska pracownicza,
Polska zwykłych ludzi, wreszcie Polska
bardzo wielu ludzi aktywnych obywatelsko,
którzy korzystając z pomocy związków
przybyli pod Sejm wyartykułować swoje
sprawy. Ze sceny ustawionej w miastecz-
ku zabierali głos przedstawiciele najróżniej-
szych, często niewielkich inicjatyw społecz-
nych. Na mnie największe wrażenie zrobi-
ła obecność opiekunów osób niepełno-
sprawnych: rodziców, matek, ojców, któ-
rzy starają się od lat zainteresować swoimi
problemami polityków i media.

Znaczna część mediów zarzucała związ-
kom upolitycznienie protestu. Ale to za-
rzut groteskowy, bo można nim zbyć każdą
formę aktywności publicznej, jeśli jest ona
niekorzystna dla jakiejkolwiek władzy. W
rzeczywistości w tych dniach w Warsza-
wie można było poznać i choć trochę zro-
zumieć sprawy, którymi żyją na co dzień
Polacy: nie dziwi mnie, że media główne-
go nurtu dość niechętnie podchodziły do
protestów, przecież ten świat jest im na
ogół nieznany. Bo to, co się uprawia dziś
powszechnie w ramach tzw. publicystyki,
to niemal w zupełności skupiony na sobie
cyrk z udziałem dziennikarskich celebry-
tów, nie wyściubiających nosa poza „War-
szawkę” i polityków sprowadzonych do
roli medialnych pacynek.

Związkom zawodowym w Polsce dale-
ko do ideału. Cierpią na te same schorze-
nia co całe nasze społeczeństwo, przez
dziesięciolecia oduczane rzeczywistej ak-
tywności obywatelskiej, przyzwyczajane,
że o wszystkim decydują kasty, sitwy, ukła-
dy. Ale właśnie czterodniowe protesty w
stolicy uświadomiły mi, jak wielki poten-
cjał mają do zagospodarowania związki:
dysponują strukturami, organizacją, środ-
kami, własnymi - dość kiepskimi niestety
- kanałami informacji. A to wszystko w
sytuacji, gdy aktywność społeczna jest w

Brawo, związki zawodowe!
Ostatnie dni spędziłem w Warszawie, uczestnicząc w Ogól-
nopolskich Dniach Protestu. To było naprawdę wielkie wy-
darzenie, którego sens znacznie wykracza poza ściśle związ-
kowy charakter. Było to święto dla wielu tysięcy zwykłych
Polaków, którym zazwyczaj odmawia się miejsca w przestrzeni publicznej.

Polsce bardzo niska, co powoduje poważ-
ny deficyt faktycznej demokracji. Bo jeśli
jedynym jej znakiem mają być wybory par-
lamentarne, prezydenckie i samorządowe
- to zdecydowanie za mało. To tylko fasa-
da, niemal fikcja. Prawdziwa demokracja
rodzi się najpierw tam, gdzie niewielkie
często grupy obywateli potrafią efektyw-
nie i dobrze wpływać na rzeczywistość w
skali lokalnej.

Z dużym niesmakiem czytałem przez
ostatnie tygodnie publicystów określają-
cych się mianem liberalnych. Ich anty-
związkowe fobie, które wdrukowują w
głowy  Polaków, są aroganckie i szkodli-
we. Ci ludzie nie zdają sobie sprawy, że w
polskich realiach związki zawodowe są
ułomnym, ale jednym z nielicznych akto-
rów sceny publicznej, stanowiącym jesz-
cze jakąś alternatywę dla coraz słabiej
kontrolowanej klasy politycznej, nie pono-
szących przed nikim żadnej odpowiedzial-
ności medialnych ośrodków, zakulisowych
wpływów lobbystów wielkiego kapitału na
polskie prawo.

Coś jeszcze było bardzo dobrze widać
w te dni w Warszawie: wielu zwykłych
ludzi, którzy zjechali się z miast i miaste-
czek całego kraju, stało godzinami w desz-
czu, by w miasteczku związkowym wsłu-
chiwać się w dyskusje ekspertów poświę-
cone choćby kondycji służby zdrowia. W
ramach Hyde Parku setki Polaków miało
okazję posłuchać siebie nawzajem, bez
medialnego zapośredniczenia. Takie rze-
czy na tak masową skalę nie dzieją się
codziennie. Więcej: są ewenementem, co
pokazuje, jak duży jest głód rzetelnej, po-
głębionej wiedzy wśród zwykłych ludzi. A
nie jest prawdą, że przeciętny Polak chce-
tylko głupiej rozrywki i niezobowiązującej
paplaniny uprawianej w ramach tzw. pu-

blicystki w telewizjach.
Zdaję sobie sprawę, że tego typu wyda-

rzenia dla bardzo wielu mają swój konkret-
ny cel polityczny. Nie jest to nic niezwy-
kłego w normalnej, a nie fasadowej de-
mokracji. Związki zawodowe, wciąż re-
prezentując znaczną część polskich pra-
cowników mają dobre prawo do aktyw-
ności i wywierania nacisku na klasę poli-
tyczną. W porównaniu z wieloma krajami
Zachodu ich rola jest i tak niewielka.

Ostatnia, ważna rzecz: w III Rzeczpo-
spolitej związki zawodowe zbyt długo były
związane ze środowiskami politycznymi.
Zarówno OPZZ jak i NSZZ „Solidarność”
pełniły rolę, a to parasola, a to użytecznej
pałki dla postkomunistów i postsolidarno-
ści w ich wzajemnych rozgrywkach. Może
wreszcie związki zawodowe zrozumieją,
że mają przede wszystkim reprezentować
tę część społeczeństwa, które broni swych
elementarnych praw pracowniczych, pra-
wa do nie urągających przyzwoitości wa-
runków pracy i płacy.

Może Ogólnopolskie Dni Protestu po-
mogą uświadomić sobie liderom związko-
wym, że wciąż reprezentują - trzymając się
statystyki - blisko dwa miliony polskich oby-
wateli, zwykłych ludzi, którzy na ogół są jak
powietrze dla klasy politycznej, giełdowych
macherów i decydentów większości me-
diów.       Krzysztof Wołodźko - www.deon.pl
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Jednak siła związków zawodowych to już tylko
wspomnienie. W całej Europie wskutek

zmierzchu przemysłu i skupisk robotniczych, glo-
balizacji, a ostatnio kryzysu są one coraz słabsze
ibezradne.

Dziś związkowcy nie wiedzą, o co walczyć.
Często wybierają problemy chwytliwe zamiast
realnych. W wielu krajach nie stronią od ksenofo-
bii, broniąc pracy przed „obcymi”. Nie zabrali
się natomiast do tego, co najważniejsze: do okre-
ślenia na nowo kształtu państwa opiekuńczego i
praw pracowników, bo dotychczasowy system
rozsypuje się wproch. Ta bierność sprzęgnięta
zczęsto jałowym radykalizmem związków przy-
czynia się tylko do tego, że rośnie siła rynków
ipracodawców.

W Polsce jest podobnie. Wśród żądań związ-
ków są takie, o których trzeba rozmawiać, zwłasz-
cza umowy śmieciowe czy płaca minimalna.
Można choćby porozumieć się, jak zmieniać pra-
wo opracy, wspierając – czemu nie? – takie ne-
gocjacje protestami i strajkami.

Tyle że wwarszawskim proteście problemy do
rozmowy giną pośród demagogii. Czy szef „Soli-
darności”Piotr Duda wierzy, że jakikolwiek rząd
przywróci wcześniejsze emerytury, narażając
Polskę na bankructwo, a wielu jej mieszkańców
na skok wnędzę? Czy sądzi, że głosząc, iż dopro-
wadzi rząd do upadku, wzmacnia swoją pozycję
negocjacyjną wobec tego rządu? Wątpię.

W tej akcji Dudzie chodzi oto, by błysnąć własną
siłą, a nie uzyskać coś dla pracowników. Stawką
jest to, by niczym celebryta zbierał poklask. Ale
ten sukces Dudy wpędza związek w większą sła-
bość. Oddala szansę na dialog i rozwiązywanie
realnych problemów. W efekcie Duda i inni
związkowcy będą celebrowali swoją pozycję, a
pracodawcy jeszcze urosną w siłę. Ze szkodą dla
wszystkich.   Marek Beylin - Gazeta Wyborcza

Około 150 mld zł tylko w ciągu siedmiu
lat kosztowałoby spełnienie głównych

postulatów związków zawodowych - wy-
nika z wyliczeń „Rz”. Do tego trzeba
wziąc pod uwagę niepoliczalne koszty, np.
psychiczne, związane z utratą pracy i ko-
lejną falę emigracji.
– Związki spowodowałyby, że w szybkim
tempie zrealizowałby się w Polsce scena-
riusz grecki – mówi  Wiktor Wojciechow-
ski, główny ekonomista Invest-Banku.

Związkowcy zaczęli wczoraj w stolicy
trzydniowy protest, który ma się zakoń-
czyć wielką uliczną manifestacją w sobo-
tę. Ich główne postulaty to obniżenie wie-
ku emerytalnego, przywrócenie poprzed-
niej liczby osób uprawnionych do specjal-
nych emerytur za pracę w szkodliwych
warunkach i bezterminowe wydłużanie
prawa do nich, zniesienie elastycznego
czasu pracy, oskładkowanie wszystkich
form zatrudnienia, ograniczenie umów na
czas określony oraz podwyżka płacy mi-
nimalnej do 50 proc. średniej pensji.

Związkowcy przekonują, że to pomoże
gospodarce i pracownikom. Ale eksperci
przypominają, że dobrobyt bierze się z pra-
cy, a nie ze świadczeń. Nadmierna inge-
rencja państwa na rynku prowadzi zaś do
zwiększenia bezrobocia.

„Rz” wyliczyła, ile kosztowałoby speł-
nienie ich postulatów. Kwoty są gigan-
tyczne. Samo obniżenie wieku emerytal-
nego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla męż-
czyzn tylko w latach 2014–2020 koszto-
wałoby – zgodnie z szacunkami w uza-
sadnieniu do ustawy emerytalnej – 48,1
mld zł. Do roku 2060 byłby to już 1 bilion
437 mld zł. To niemal tyle, ile wynosi całe
PKB Polski.

Jeśli związki doprowadziłyby do przy-

Związkowcy kontra PKB
Spełnienie postulatów związkowych pozbawiłoby pracy kil-
kaset tysięcy osób i doprowadziłoby Polskę do ruiny.

wrócenia sytuacji sprzed wprowadzenia
w2009 r. tzw. emerytur pomostowych,
kosztowałoby to kolejne 6,5 mld zł rocz-
nie. Ministerstwo Finansów w tzw. Pro-
gramie Konwergencji szacuje oszczędno-
ści z tego tytułu na ok. 0,4 proc. PKB
rocznie. Rachunek do 2020 r. wyniósłby
kolejne 44,8 mld zł.
– Trzeba też pamiętać, że ta reforma spo-
wodowała bardzo istotny wzrost liczby
starszych osób, które pracują. Jeśliby ją
cofnąć, nie dokładaliby się do budżetu –
zauważa Jeremi Mordasewicz, ekspert
Konfederacji Lewiatan.

Do tego doszłyby opłakane skutki speł-
nienia postulatów dla rynku pracy. – Bez-
robocie wzrosłoby o 1 – 2 pkt proc. – sza-
cuje Cezary Kaźmierczak, prezes Związ-
ku Przedsiębiorców i Pracodawców. To
ok. 300 tys. nowych bezrobotnych.

Jeśli przyjąć, że ci ludzie dziś mają
średnią pensję, to rocznie do ZUS i z ty-
tułu PIT wpłacają ok. 6,3 mld zł. Rachu-
nek do 2020 r., gdyby stracili pracę? Ko-
lejne 44 mld zł.

Kaźmierczak zwraca też uwagę, że „to
osoby słabiej wykwalifikowane i zarabiają-
ce najmniej zapłaciłyby najwyższą cenę
pomysłów podnoszenia płacowego mini-
mum czy usztywniania warunków zatrud-
nienia”. – Zostałyby po prostu zwolnione
lub zmuszone do pracy na czarno – tłuma-
czy. Dodaje, że ucierpiałyby słabo płacące
branże, takie jak gastronomia czy usługi.

Eksperci nawołują rząd do likwidowania,
a nie przywracania przywilejów. – Potrzeb-
ne jest ograniczanie wydatków i specjal-
nych praw. Jeśli rząd się na to nie zdobę-
dzie, nie ma szans na naprawę finansów
publicznych – zauważa Wojciechowski.

Bartosz Marczuk - Rzeczpospolita

Nie wiedzą
o co walczyć
Nie byłoby europejskiej demokracji
bez ruchu związkowego. To dawni
związkowcy w strajkach i kompromi-
sach z władzą oraz pracodawcami
współtworzyli państwo opiekuńcze
iprawa pracownicze.



Żądaj w Komisji Zakładowej i w salonach prasowych- Czytaj „Tygodnik Solidarność”!
nr 9 (280) wrzesień 2013   11

Fot. PAP/Z.Lenkiewicz

Premier odniósł się do zorganizowanych w
Warszawie Ogólnopolskich Dni Protestu.

Bardzo szanuję partnerów społecznych, sam by-
łem długie lata po tamtej stronie, zaczynałem dzia-
łalność publiczną jako szef komisji zakładowej Soli-
darności na początku lat 80. - zaznaczył Tusk na
konferencji prasowej w Siemianowicach Śląskich.
Dodał, że jako premier polskiego rządu musi stać
na stanowisku poszanowania prawa i reguł konsty-
tucyjnych. Nie po to w Polsce przyjęliśmy na pozio-
mie ustaw i konstytucji precyzyjne regulacje, o tym
gdzie i kto z kim powinien rozmawiać i przede
wszystkim gdzie jest miejsce podejmowania decy-
zji, żebyśmy teraz potraktowali to tak lekceważąco
i zaczęli szukać innych form dialogu - zaznaczył
Tusk. Jestem gotowy do poważnej rozmowy, ale
dyktatu nie będzie. Na pewno nie ustąpię żadnej sile
- niezależnie od tego, jak będzie radykalnie demon-
strować - jeśli jej postulat jest przeciwko interesom
ludzi. Szczególnie tych, którzy mają dzisiaj najcię-
żej, albo w ogóle nie mają roboty - mówił Tusk.
Jednocześnie premier przyznał, że organizacja
sobotniej manifestacji związkowców, brak incyden-
tów podczas przemarszu i sprawność służb po-
rządkowych złożyły się na europejski obraz prote-
stu. Jak widać, punkt wyjścia wcale nie jest taki zły,
ale trzeba chcieć rozmawiać w ramach prawa, ja-
kie wspólnie ustanowiliśmy - powiedział Tusk. Wia-
domo, że w Polsce prawie każdy jest z czegoś nie-
zadowolony, łącznie ze mną, więc nie jest dla mnie
zaskoczeniem, że 60 proc. Polaków ma powód po-
wiedzieć, że jest z czegoś niezadowolonych i prze-
ciwko czemuś chętnie by zaprotestowało. Trzeba to
uszanować - ocenił premier. Dodał, że z reguły
więcej sympatii budzą ludzie protestujący na uli-
cach niż władza, która wykonuje swoje zadania.

Według premiera rozmowy ze związkowcami
odbywają się w sposób ciągły, na przykład w po-
szczególnych resortach. Jeśli ktoś nie chce roz-
mawiać, to ja go siłą do stołu rozmów nie dopro-
wadzę - zaznaczył.

Ja jestem już weteranem, całą młodość
spędziłem jako protestujący związko-

wiec, jestem obyty z tymi sprawami (...)
Jedynym postulatem związkowców jest
obalenie rządu (...) to nie jest cel właści-
wy dla związku zawodowego. Dla mnie
najważniejszym celem jest zapewnienie
spokoju mieszkańcom Warszawy –
oświadczył Donald Tusk i podkreślił, że
gdy on brał udział w protestach, „chodziło
o sprawy bardziej serio niż w tej chwili”.

W środę ruszają w Warszawie cztero-
dniowe Ogólnopolskie Dni Protestu prze-
ciwko polityce rządu. Organizują je NSZZ
"Solidarność", OPZZ i Forum Związków
Zawodowych.
 - Ludzie nie przyjeżdżają, by palić opony
(...) ci ludzie, którzy przyjeżdżają, ocze-
kują lepszej opieki, lepszego rządzenia,
zabezpieczenia społecznego. Dzisiaj pro-
testujemy dlatego, że ludzie mają dość już
sanacji, dość obiecywań i jakichś propo-
zycji, które nie są realizowane – tłuma-
czył przewodniczący OPZZ Jan Guz po
spotkaniu liderów trzech central związko-
wych z marszałek Sejmu Ewą Kopacz.
- Już rząd Hanny Suchockiej ustąpił po
protestach społecznych. Chcemy, żeby
teraz było tak samo. Na początek żądamy
dymisji ministra pracy, Władysława Kosi-
niak-Kamysza. Rozpoczynamy protesty i
będziemy walczyć do skutku. Ten rząd
powinien jak najszybciej trafić na śmiet-
nik historii. Nie wykluczamy, że zostanie-
my w Warszawie dłużej niż tylko do sobo-
ty – tłumaczył z kolei na w Kontrwywia-
dzie RMF FM przewodniczący NSZZ
„Solidarność” Piotr Duda.

www.niezalezna.pl

Premier: mam szacunek do związków,
ale nie zmienię reguł dialogu
Mam szacunek do związków zawodowych, ale dopóki jestem
premierem nie zmienię konstytucyjnych i ustawowych reguł
dialogu społecznego, tylko dlatego, że ktoś potrafi zorganizować dużą i huczną
manifestację - powiedział w poniedziałek premier Donald Tusk.

Zdaniem premiera związki nie mają dziś racji,
jeśli chodzi o ich postulaty. Zaznaczył, że nie były
robione żadne wyliczenia, ale żeby zrealizować
wszystkie postulaty związkowców pewnie 250-
300 mld zł trzeba byłoby wyłożyć na stół, a efek-
tem ich przyjęcia byłaby utrata pracy przez wiele
osób. Żeby poważnie rozmawiać, trzeba usiąść
do stołu i rozmawiać o konkretnych przedsięwzię-
ciach. My nie byliśmy uczestnikami protestu prze-
ciwko sobie - powiedział premier odpowiadając
na pytanie, dlaczego ani on, ani żaden z mini-
strów nie odebrał od protestujących w Warsza-
wie petycji z ich żądaniami.

Przekonywał, że wielokrotnie on i ministrowie
byli na posiedzeniach Komisji Trójstronnej, a to
związkowcy nie chcieli rozmawiać. „Odczytali
swój dość butny manifest, opuścili posiedzenie Ko-
misji Trójstronnej i powiedzieli, że nie mają za-
miaru tam wrócić, że ich celem jest obalenie rzą-
du - podkreślił.

Rozmowy w ramach Komisji Trójstronnej są na-
tomiast potrzebne - jak mówił premier - m.in. dlate-
go, że obok związków zawodowych i strony rzą-
dowej są w niej reprezentowani również praco-
dawcy. A ja przedsiębiorców nie pozwolę lekcewa-
żyć, bo oni są także istotną stroną tego ciągłego
dialogu - wskazał. Tusk zaznaczył też, że w każ-
dym województwie istnieją wojewódzkie komisje
dialogu społecznego, więc - jak dodał - miejsc, żeby
poważnie porozmawiać nie brakuje.

Sobotni pochód związkowców w Warszawie
otwierał pozłacany styropianowy pomnik premie-
ra Donalda Tuska w peruwiańskiej czapce z piłką
pod pachą wieziony na platformie, pod którym
znalazł się wieniec z napisem: „Za elastyczny
kodeks pracy”.

„Mnie się ten pomnik bardzo podobał, nawet
jeśli był on odrobinę złośliwy, bo chyba był; zde-
cydowanie od agresji wolę poczucie humoru, (...)
bardzo chętnie obejrzałbym go z bliska” - sko-
mentował premier.                                         PAP

Tusk grozi i wyśmiewa
Na konferencji prasowej premier Do-
nald Tusk oświadczył, że nie będzie się
umawiał ze związkowcami na rozmo-
wy na temat tego, w jaki sposób go
obalić. Ironizował nawet, że kiedy on
jeszcze brał udział w strajkach, związ-
kom chodziło o sprawy bardziej serio.
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George Soros postawił
na polskie łupki.
Teraz rozdaje karty

Jeden z najbardziej znanych inwestorów
na świecie postawił na poszukiwania

gazu łupkowego w Polsce w 2010 r. Od
tego czasu wpompował w nie dziesiątki,
jeśli nie setki milionów dolarów. Dziś ma
udziały w firmach, które dysponują w su-
mie aż 30 koncesjami na poszukiwanie
niekonwencjonalnego paliwa spośród 107
wydanych dotychczas przez resort śro-
dowiska.

Człowiek, który złamał Bank Anglii, jak
zwykło się o nim mówić, od lat zaliczany
jest do grona najbogatszych ludzi globu, z
majątkiem szacowanym na 15 mld dol.
Sławę zyskał w 1992 r. Doprowadził do
dewaluacji funta brytyjskiego, na czym
zarobił około miliarda dolarów.

Dziś Soros stawia na łupki. Jest przeko-
nany, że Europa, podobnie jak USA, może
dzięki niekonwencjonalnym surowcom
osiągnąć efekt gospodarczego przyspiesze-
nia. – Problemem dla niekonwencjonalne-
go gazu są tylko konwencjonalni eksperci,
którzy twierdzą, że Europa dla łupkowych
poszukiwań jest zbyt gęsto zaludniona,
warunki geologiczne są nieodpowiednie, a
jakość gazu słaba – tłumaczył niedawno
w wywiadzie dla CNN.

Chce udowodnić, że się mylą. Polska bę-
dzie jego poligonem doświadczalnym. So-
ros stoi za czterema spółkami zaangażo-
wanymi w poszukiwania niekonwencjonal-
nego surowca w naszym kraju. Poprzez
swój fundusz Quantum jest jednym z naj-
większych akcjonariuszy firmy San Leon,
która należy dziś do najpoważniejszych
łupkowych graczy. Z kolei za pośrednic-
twem Soros Fund ma 17,5 proc. akcji BNK

George Soros ma już udziały w co czwartej koncesji na poszukiwania niekon-
wencjonalnego surowca w Polsce. Konsekwentnie przejmuje spółki i ściąga
kolejnych inwestorów

Petroleum, spółki mającej sześć koncesji-
poszukiwawczych. Amerykański finansi-
sta zapłacił za nie w 2010 r. prawie 70 mln
dol. To jednak nie koniec. Dysponuje on
także prawie 10-proc. pakietem akcji
3Legs Resources, firmy, która jest najbar-
dziej zaawansowana w łupkowe wierce-
nia w naszym kraju (należąca do niej spółka
Lane Energy jako pierwsza dotarła do złóż
gazu w Łebieniu na Pomorzu). Soros jest
poza tym – pośrednio – udziałowcem kon-
cernu Chevron. A 3Legs i Chevron mają
w Polsce w sumie 10 koncesji.

Liderem pod względem liczby licencji
jest jednak San Leon – ma ich aż 17. Fir-
ma z siedzibą w Irlandii postanowiła zdo-
minować nasz rynek i na potęgę przejmu-
je kolejne spółki zaangażowane tu w po-
szukiwania. Zaczęła w 2009 r., kupując po-
morskie koncesje od spółki Gold Point
Energy (dopiero rok później San Leon po-
zyskał słynnego finansistę jako udziałow-
ca – za 22 proc. akcji Soros zapłacił około
80 mln dol.). W 2011 r. irlandzka spółka
dokonała kolejnej akwizycji – za ok. 140
mln dol. kupiła polskie licencje Realm Ener-
gy, a dodatkowo koncesje w Hiszpanii,
Niemczech i we Francji. Kolejne 15 mln
dol. San Leon wyłożył w zeszłym roku,
przejmując większość udziałów w Hutton
Energy (ma trzy perspektywiczne konce-
sje na poszukiwanie gazu łupkowego).

To wszystko nie zaspokoiło jednak ape-
tytu Sorosa. W 2013 r. San Leon niemal
za 100 mln dol. kupił spółkę Aurelian Oil
& Gas, związaną z najbogatszym Polakiem
Janem Kulczykiem, oraz udziały w trzech
koncesjach kanadyjskiego Talismana, któ-

ry postanowił się wycofać z Polski. Teraz
się mówi, że kolejnym krokiem będzie
przejęcie 11 koncesji amerykańskiego kon-
cernu Marathon.

W wyniku fuzji San Leon z Aurelianem,
dysponującym 16 koncesjami na poszuki-
wanie konwencjonalnych surowców w
Wielkopolsce i Bieszczadach, Kulczyk
został partnerem Sorosa w San Leon (Kul-
czyk ma około 5 proc.). A Soros jak ma-
gnes do swoich spółek w Polsce przycią-
ga wielki biznes. Z San Leon, 3Legs i
BNK na koncesjach w Polsce współpra-
cują już ConocoPhillips, rumuński Rom-
gaz, amerykański Aspect Energy, au-
striacki RAG, włoska Sorgenia, kanadyj-
skie LNG Energy i Kaynes Capital, a tak-
że związana z Ryszardem Krauzem fir-
ma Wisent Oil.

Korolec: to dobrze, że nie tylko państwo-
we spółki chcą szukać łupków - „Zagra-
niczni inwestorzy wierzą w polskie łupki” -
tak minister środowiska Marcin Korolec
odnosi się do informacji, że jeden z najbar-
dziej znanych inwestorów na świecie Geo-
rge Soros inwestuje w koncesje nad Wisłą,
o czym poinformował dzisiaj pierwszy
„Dziennik Gazeta Prawna”. Według mini-
stra to dobrze, iż nie tylko spółki z udziałem
skarbu państwa chcą szukać łupków.

„To pokazuje, że w optymistyczną per-
spektywę wydobycia gazu niekonwencjo-
nalnego wierzy nie tylko rząd, ale też in-
westorzy prywatni” - twierdzi minister śro-
dowiska. Marcin Korolec ma nadzieję, że
w przyszłości łupkami w Polsce zaintere-
sują się inni zagraniczni finansiści.

Łącznie ministerstwo środowiska do tej
pory wydało 107 pozwoleń na poszukiwa-
nie gazu łupkowego. W tym roku jednak
dwa międzynarodowe koncerny Talisman
oraz Marathon Oil zdecydowały o rezy-
gnacji z wykonywania odwiertów nad
Wisłą. Taką samą decyzję już w zeszłym
roku podjął inny światowy gracz - Exxon-
Mobil. Do tej pory najbardziej zaangażo-
wane w Polsce w poszukiwanie „łupków”
są narodowe koncerny, czyli PGNIG i
Orlen.                                          www.forsal.pl
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Proces sprzedaży Geovity jest w toku. Chcemy
sprzedać Geovitę do końca roku i są duże szan-

se na realizację tego planu - poinformowało nas
biuro prasowe PGNiG, jednocześnie zastrzega-
jąc, iż nie może podać nazwy inwestorów, z któ-
rymi prowadzi rozmowy. Zapytany o transakcję
Wiesław Likus nie chciał komentować sprawy.

PGNiG pozbywa się hotelarskiej spółki w ra-
mach strategii sprzedaży niekluczowych i nie-
perspektywicznych, z punktu wiedzenia podsta-
wowej działalności, spółek. Kapitał zakładowy
Geovity wynosi 86,139 mln zł i dzieli się na 86
139 000 akcji. PGNiG jest właścicielem wszyst-
kich akcji tej firmy. Prezesem spółki jest Janusz
Śmielak.

Wiesław Likus to m.in. inwestor centrum han-
dlowego Vitkac w Warszawie. Rodzina Likusów
poprzez spółkę Holding Liwa, której prezesem jest
Leszek Likus, jest właścicielem pięciu luksuso-
wych hoteli i kilkunastu restauracji - m.in. hotelu
Copernicus w Krakowie, Monopol w Katowicach i
we Wrocławiu czy hotelu Grand w Łodzi.

Geovita istnieje na polskim rynku od stycznia
1997 roku, a od 2004 roku funkcjonuje jako samo-
dzielna spółka, wyodrębniona z Polskiego Gór-
nictwa Naftowego i Gazownictwa SA pod nazwą
Geovita SA. Sieć obejmuje 14 hoteli i ośrodków
wypoczynkowo-konferencyjnych, położonych
m.in. w górach (Jugowice, Lądek-Zdrój, Wisła,
Zakopane, Złockie, Krynica-Zdrój) i nad morzem
(Dąbki, Dźwirzyno, Mrzeżyno).

Atutem nieruchomości są ich lokalizacje, ale
część z nich wymaga inwestycji, dzięki którym
przystosowałyby się do nowych standardów panu

W maju Sąd Gospodarczy w Zielonej Górze
na wniosek Polskiego Górnictwa Naftowe-

go i Gazownictwa SA ogłosił upadłość układową
huty szkła w Wymiarkach. Powodem było duże
zadłużenie zakładu z tytułu zużytego gazu ziem-
nego, którym opalane są piece szklarskie. Na po-
czątku września sąd ogłosił upadłość likwida-
cyjną. Wyznaczono syndyka, który ma za zada-
nie upłynnić majątek i spłacić długi.
- Chciałabym, żeby huta została sprzedana w ca-
łości - mówi syndyk Iwona Bożym. - Rzeczo-
znawca sądowy dokona wyceny i wówczas zo-
stanie ogłoszony przetarg. Jeżeli nie przyniesie
on rezultatu, to być może cena wywoławcza zo-
stanie obniżona. Syndyk nie ujawnia, jakie jest
zadłużenie zakładu, ale przyznaje, że wynosi kil-
kanaście milionów zł. Na razie trudno oszaco-
wać, czy pieniądze ze sprzedażywystarczą na
pokrycie zobowiązań.
- Kłopoty zakładu zaczęły się już kilka lat temu -
mówi Edward Kowalów, przewodniczący zakła-
dowej Solidarności i przewodniczący Sekcji Kra-
jowej Branży Szklarskiej Przemysłu Chemicz-
nego. - Firma powoli traciła płynność finansową.
W końcu doszło do likwidacji. Nasz związek in-
terweniował w sprawie płac, ale nie zdecydowa-
liśmy się na protest, bo nie chcieliśmy przeszka-
dzać. Do końca mieliśmy nadzieję, że kierow-
nictwo uratuje hutę i ludzie nie pójdą na bruk.
Teraz nastąpił koniec. Upadek naszej huty to dra-
mat dla wielu mieszkańców, dla gminy i powiatu.

Odczują go także inne zakłady, które mają po-
wiązania z hutą. Tu pracowali moi rodzice, a ja
przepracowałem 32 lata. Nie mogę pojąć jak do
tego doszło. Przecież Vitrisilicon w Iłowej, który
działa w podobnej branży, ma się dobrze - dodaje.
- Nie umiem odpowiedzieć na pytanie, dlaczego
zakład w Wymiarkach upadł - powiedział nam
Fryderyk Roszak, dyrektor organizacyjny Vitro-

Nasza huta
zwalnia ludzi
Huta szkła Wymiarki przetrwała wieki. W tym roku zostanie zlikwidowana.
Pracę straci ponad 170 osób. Wśród nich są całe rodziny, które pracowały tu
od lat. Stracą jedyne źródło utrzymania. To początek dramatu małej gminy.

siliconu w Iłowej. - Proszę o to zapytać jego pre-
zesa. Nasza firma na razie ma się dobrze. Czy
wykupimy upadłą hutę? Niczego nie wyklucza-
my, ale sprawa jest zbyt świeża, za wcześnie na
jakiekolwiek spekulacje. Wiele zależy od ceny.
Czekamy na decyzje syndyka.

Przemysław Rzeźniczak nie chciał odpowie-
dzieć na pytanie, czy jego zakładmusiał upaść. -
Nie będę niczego komentował, od tego jest teraz
syndyk - uciął.

W tej chwili w Wymiarkach pracuje garstka
ludzi. Reszta jest na tak zwanych urlopach posto-
jowych.
- Współczuję mieszkańcom gminy Wymiarki -
mówi Wioletta Tybiszewska, dyrektor Powiato-
wego Urzędu Pracy w Żaganiu. - To największy
pracodawca w tych okolicach. Jednak liczę, że
teren fabryki nie zostanie zaorany i znajdzie się
nowy inwestor.
- Likwidacja to dramat dla całej gminy - przyzna-
je wójt Anita Staszkowian. - Do tej pory do kasy
wpływało z huty ok. 900 tys. zł rocznie. Teraz
tych pieniędzy nie będzie. Będziemy musieli zre-
zygnować z wielu inwestycji. Kiedy się skończą
zasiłki w pośredniaku, bezrobotni przyjdą do gmin-
nej opieki społecznej. Sytuacja będzie niezwykle
trudna.

Produkcja opakowań szklanych i naczyń do
zniczy, które byłyspecjalnościązakładu, została
wstrzymana 22 sierpnia. Wygaszono piec szklar-
ski. - Przepracowałam ponad dwadzieścia lat w
fabryce i teraz mam sobie iść? W Wymiarkach
nie ma pracy - mówi z żalemjednaz odchodzą-
cych pracownic huty. Syndyk ujawniła nam, że1
października wszyscy dostaną wypowiedzenia.
Będą wygasać w zależ ności od stażu pracy.
- Nie musiało dojść do likwidacji - mówi Edward
Kowalów. - Jej skutki odczuje nie tylko gmina, ale

Rodzina Likusów
kupi sieć Geovita?
Na rynku hotelarskim w Polsce szy-
kuje się duża transakcja. Wszystko
wskazuje na to, iż PGNiG SA znajdzie
inwestora dla swojej spółki hotelar-
skiej Geovita. Według nieoficjalnych
informacji portalu Propertynews.pl,
sieć hoteli i ośrodków wypoczynko-
wych chce kupić rodzina Likusów.

jących na rynku hotelarskim w naszym kraju. 
www.propertynews.pl i powiat.        Janczo Todorow - Gazeta Lubuska
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Dłuższe okresy rozliczeniowe
Co nowe prawo oznacza dla pracowników?

W sierpniu weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy i ustawy o związkach
zawodowych, wprowadzająca dłuższe okresy rozliczeniowe oraz ruchomy czas
pracy. Zmienione przepisy pozwolą firmom na dostosowanie czasu pracy pra-
cowników do aktualnego poziomu zamówień w zakładzie pracy.

Nowe prawo jest bardzo mocno krytykowane
przez związki zawodowe. Związkowcy

uważają, że na nowych rozwiązaniach pracow-
nicy stracą finansowo, trudniej też będzie im
łączyć pracę z życiem rodzinnym. Czy argumenty
związków zawodowych są słuszne? Poniżej ko-
mentarz Anny Łapety, eksperta prawa pracy, rad-
cy prawnego w Grupie Gumułka.
 Związkowcy: Nowelizacja kodeksu pracy
i wprowadzenie rocznego okresu rozliczeniowe-
go zrobi z pracowników robotników na rozkaz.
Pracownicy nigdy nie będą mieć pewności, ile
będą pracować i ile zarobią. Do tej pory praco-
dawca mógł zmusić pracownika do takiej pracy
maksymalnie przez 3 miesiące. Po wejściu w
życie nowych przepisów - nawet przez rok. Jeśli
pracownik się zwolni, nie dostanie odprawy. Jeśli
się „postawi” – straci pracę. W 12 - miesięcznym
okresie rozliczeniowym pracodawca będzie mógł
zmusić pracownika do pracy przez 12 godzin
dziennie od poniedziałku do soboty nawet przez
28 tygodni, czyli ponad pół roku! W skrajnym przy-
padku, jeśli zbiegną się dwa okresy rozliczenio-
we, może to trwać nawet 56 tygodni, czyli ponad
rok. Jeśli pracownik się temu nie podporządkuje,
grozi mu zwolnienie dyscyplinarne.
  Anna Łapeta: Nieprawda. Argumenty te
nie znajdują potwierdzenia w dotychczas obowią-
zujących i planowanych do wprowadzenia przepi-
sach kodeksu pracy. Możliwości zlecenia pracow-
nikom pracy w godzinach nadliczbowych nie są
nieograniczone. Praca w godzinach nadliczbowych
jest dopuszczalna tylko w razie konieczności pro-
wadzenia akcji ratowniczej w sprawie ochrony
życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub
środowiska albo usunięcia awarii a także w przy-
padku szczególnych potrzeb pracodawcy. Ponadto
nadal będą obowiązywać przepisy o rocznym li-
micie godzin nadliczbowych w związku ze szcze-
gólnymi potrzebami pracodawcy – zgodnie z art.
151 § 3 kp limit ten wynosi 150 godzin rocznie.

Teoretycznie możliwe byłoby utworzenie takie-
go harmonogramu pracy, zgodnie z którym pra-
cownik świadczyłby pracę przez 6 dni w tygodniu
(np. od poniedział ku do soboty) po 12 godzin dzien-
nie, przy zachowaniu obowiązkowych okresów od-
poczynku dobowego 11 godzin i tygodniowego 35
godzin. Należy jednak pamiętać, że maksymalny
limit tygodniowy pracy wraz z godzinami nadlicz-
bowymi to 48 godzin w przyjętym okresie rozli-
czeniowym. W poszczególnych tygodniach dopusz-
czalne jest obciążenie pracowników pracą prze-
wyższającą 48 godzin tygodniowo, jeżeli nadwyż-
ka ponad 48 godzin zostanie zbilansowana w in-

nych tygodniach roboczych tego samego okresu
rozliczeniowego i w efekcie maksymalna tygodnio-
wa norma czasu pracy nie przekroczy 48 godzin.
W opisanym wyżej przypadku (72 godziny na ty-
dzień) norma tygodniowa byłaby przekroczona o
24 godziny (72 – 48 =24 godziny).

W kwestii rocznego maksymalnego limitu go-
dzin nadliczbowych wypowiedział się Departa-
ment Prawa Pracy MPiPS (stanowisko w spra-
wie ustalania rocznego limitu pracy w nadgodzi-
nach z dnia 13 listopada 2008 r., DPR-II-079-612/
TW/08) oraz Główny Inspektorat Pracy (stano-
wisko w sprawie limitu godzin nadliczbowych u
kierowców z 7 grudnia 2009 r., GPP-417/501-
4560-12/09/PE/RP). Według Ministerstwa rocz-
na maksymalna liczba godzin nadliczbowych
wynosi 384 albo 376 godzin w zależności od dłu-
gości rocznego urlopu wypoczynkowego, do któ-
rego uprawniony jest pracownik (odpowiednio 26
dni lub 20 dni). Z kolei według GIP graniczny
roczny limit godzin nadliczbowych wynosi 416, z
zastrzeżeniem że gdy pracownik w danym roku
skorzystał z urlopu wypoczynkowego albo był
nieobecny z przyczyn usprawiedliwionych, real-
na liczba godzin nadliczbowych powinna odpo-
wiednio ulec obniżeniu. Liczby te wynikają z po-
mnożenia 8 godzin nadliczbowych przez 52 ty-
godnie w roku. Pracownik może zatem przepra-
cować w roku maksymalnie 416 godzin nadlicz-
bowych. Pracując zatem w trybie ciągłym od po-
niedziałku do soboty po 12 godzin, pracownik wy-
korzystałby maksymalny limit roczny godzin nad-
liczbowych (416 godzin) po 17,3 tygodnia.

Ponadto należy pamiętać, że pracodawca, któ-
ry chce zwiększyć liczbę dopuszczalnych godzin
nadliczbowych przypadających na jednego pra-
cownika powyżej 150 w roku, powinien zawrzeć
odpowiednie postanowienie w układzie zbioro-
wym pracy lub w regulaminie pracy. Jeśli nie jest
objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest zo-
bowiązany do ustalenia regulaminu pracy, to taki
podwyższony limit musi wskazać w indywidual-
nej umowie o pracę. W przeciwnym wypadku
maksymalny limit roczny godzin nadliczbowych
to kodeksowe 150 godzin.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedze-
nia z winy pracownika jest rozwiązaniem ostatecz-
nym. Nawet w przypadku ciężkiego naruszenia
obowiązków pracowniczych, pracodawca może
skorzystać z możliwości dyscyplinarnego zwolnie-
nia pracownika, ale nie ma takiego obowiązku. Nie
można zatem mówić tu o automatyzmie.

Prawdą jest natomiast to, że pracownik z wy-
nagrodzeniem godzinowym nie może mieć pew-

ności, ile będzie pracował w danym miesiącu i
jakie wynagrodzenie za to otrzyma.
 Związkowcy: W 12-miesięcznym okresie
rozliczeniowym pracodawca będzie mógł naka-
zać pracownikowi przyjście do pracy tylko na część
dniówki nawet przez 24 tygodnie. W skrajnym przy-
padku, jeśli nałożą się dwa okresy rozliczeniowe,
nawet przez 48 tygodni. W takim przypadku pra-
cownik dostanie tylko część wynagrodzenia i nie
będzie miał za co utrzymać rodziny, zapłacić za
energię, czynsz i raty w banku. Jeśli się temu nie
podporządkuje, dostanie dyscyplinarkę.
 Anna Łapeta: Okres, w którym pracodaw-
ca może zobowiązać pracowników do wykorzy-
stywania dni wolnych od pracy za pracę w godzi-
nach nadliczbowych to maksymalnie 624 godzin
(1,5 x 416 godzin nadliczbowych = 624 godziny), tj.
15,6 tygodnia, licząc po 40 godzin pracy w tygo-
dniu. Wydaje się ponadto, że nie ma możliwości
takiej kumulacji czasu wolnego, jak wskazują
związkowcy, ponieważ dni wolne będące rekom-
pensatą za godziny nadliczbowe wg nowych regu-
lacji mogą być przesunięte na kolejny okres rozli-
czeniowy na wniosek pracodawcy tylko w wypad-
ku, gdy dotyczą pracy w dni wolne wynikające z
przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.
 Związkowcy: Nowe przepisy pozwolą pra-
codawcom skutecznie unikać płacenia za nadgo-
dziny. Dlatego, pracując po 12 godzin dziennie,
pracownik nie dostanie większego wynagrodzenia
 Anna Łapeta: Częściowo prawda, częścio-
wo nie. Niezależnie bowiem od tego, jaki sposób
rekompensaty pracodawca wybierze, będzie mu-
siał wypłacić pracownikowi normalne wynagro-
dzenie za pracę za dodatkowo przepracowane
nadgodziny. Wysokość wynagrodzenia pracow-
nika będzie zależała od tego, czy wolne za nad-
godziny odbierze w tym samym miesiącu, w któ-
rym te nadgodziny wystąpiły, czy w innym mie-
siącu. W przypadku rekompensaty nadgodzin
czasem wolnym na wniosek pracownika pracow-
nikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę wy-
konaną (art. 80 kp). Za czas niewykonywania pra-
cy pracownik otrzyma wynagrodzenie tylko wte-
dy, gdy przepisy szczególne tak stanowią. W
związku z tym okresami niewykonywania pracy,
za które należy się pracownikowi pensja, są np.
urlop czy zwolnienie lekarskie. Żaden z przepisów
szczególnych nie przewiduje natomiast wypłaty
wynagrodzenia za czas wolny udzielony za godzi-
ny nadliczbowe na wniosek pracownika. W związku
z tym za okres niewykonywania pracy w związku
z odbieraniem wolnego za nadgodziny pracowni-
kowi nie przysługuje wynagrodzenie. Właśnie w
sytuacji, gdy wolne odbierane jest w innym mie-
siącu (ale nadal na wniosek pracownika), może
się zdarzyć tak, że w miesiącu, w którym wystą-
piły nadgodziny wynagrodzenie będzie16
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Wiatr drzewa spienia. Ziemia dojrzała.
Kłosy brzuch ciężki w gorę unoszą
i tylko chmury - palcom czy włosom
podobne - suną drapieżnie w mrok.
Ziemia owoców pełna po brzegi
kipi sytością jak wielka misa.
Tylko ze świerków na polu zwisa
głowa obcięta strasząc jak krzyk.
Kwiaty to krople miodu - tryskają
ściśnięte ziemią, co tak nabrzmiała,
pod tym jak korzeń skręcone ciała,
żywcem wtłoczone pod ciemny strop.
Ogromne nieba suną z warkotem.
Ludzie w snach ciężkich
jak w klatkach krzyczą.
Usta ściśnięte mamy, twarz wilczą,
czuwając w dzień, słuchając w noc.
Pod ziemią drżą strumyki - słychać -
Krew tak nabiera w żyłach milczenia,
ciągną korzenie krew, z liści pada
rosa czerwona. I przestrzeń wzdycha.
Nas nauczono. Nie ma litości.
Po nocach śni się brat, który zginął,
któremu oczy żywcem wykłuto,
Któremu kości kijem złamano,
i drąży ciężko bolesne dłuto,
nadyma oczy jak bąble - krew.
Nas nauczono. Nie ma sumienia.
W jamach żyjemy strachem zaryci,
w grozie drążymy mroczne miłości,
własne posągi - źli troglodyci.
Nas nauczono. Nie ma miłości.
Jakże nam jeszcze uciekać w mrok
przed żaglem nozdrzy węszących nas,
przed siecią wzdętą kijów i rąk,
kiedy nie wrócą matki ni dzieci
w pustego serca rozpruty strąk.
Nas nauczono. Trzeba zapomnieć,
żeby nie umrzeć rojąc to wszystko.
Wstajemy nocą. Ciemno jest, ślisko.
Szukamy serca - bierzemy w rękę,
nasłuchujemy: wygaśnie męka,
ale zostanie kamień - tak - głaz.
I tak staniemy na wozach, czołgach,
na samolotach, na rumowisku,
gdzie po nas wąż się ciszy przeczołga,
gdzie zimny potop omyje nas,
nie wiedząc: stoi czy płynie czas.
Jak obce miasta z głębin kopane,
popielejące ludzkie pokłady
na wznak leżące, stojące wzwyż,
nie wiedząc, czy my karty iliady
rzeźbione ogniem w błyszczącym złocie,
czy nam postawią, z litości chociaż,
nad grobem krzyż.

Pokolenie

22.07.1943
Krzysztof Kamil Baczyński

Dłuższe okresy rozliczeniowe
Co nowe prawo oznacza dla pracowników?

Odmowa nie skutkuje dla niego żadnymi nega-
tywnymi konsekwencjami. Względny zakaz do-
tyczy również osób niepełnosprawnych (nieza-
leżnie od stopnia niepełnosprawności. Pracowni-
ków niepełnosprawnych można zatrudniać przy
pilnowaniu mienia i na wniosek pracownika po-
party zgodą lekarza prowadzącego badania pro-
filaktyczne lub sprawującego opiekę nad niepeł-
nosprawnym - art. 15 i 16 ustawy z dnia 27 sierp-
nia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach
pracy, na których występują przekroczenia naj-
wyższych dopuszczalnych stężeń lub natężeń
czynników szkodliwych dla zdrowia nie wolno
zlecać pracy w godzinach nadliczbowych. Czas
pracy tych pracowników nie może przekraczać
8 godzin niezależnie od stosowanych systemów
i rozkładów czasu pracy, a praca w godzinach
nadliczbowych jest dopuszczalna tylko i wyłącz-
nie w razie konieczności prowadzenia akcji ra-
towniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludz-
kiego, ochrony mienia lub środowiska lub usu-
nięcia awarii. W grę zatem nie wchodzą żadne
szczególne potrzeby pracodawcy czy zgoda pra-
cownika na pracę ponadwymiarową. Wynika to
wprost z art. 151 § 2 kp.

Przedłużenie okresu rozliczeniowego jest moż-
liwe w sytuacjach, gdy uzasadniają to przyczyny
obiektywne lub technologiczne lub dotyczące or-
ganizacji czasu pracy i tylko na podstawie układu
zbiorowego pracy lub porozumienia z zakłado-
wymi organizacjami związkowymi (wszystkimi,
a gdy to nie będzie możliwe – reprezentatywny-
mi w rozumieniu art. 24125a kp). U pracodawcy,
u którego nie działają zakładowe organizacje
związkowe, porozumienie miałoby być z przed-
stawicielami pracowników wyłonionymi w trybie
przyjętym u tego pracodawcy.
 Związkowcy: Procedura przedłużania okre-
su rozliczeniowego nie została doprecyzowana.
 Anna Łapeta: Prawda. Procedura przed-
łużania okresu rozliczeniowego ma luki. Nie
każdy pracodawca będzie mógł zatem skorzy-
stać z tej możliwości. Wydaje się, że jeśli pra-
codawca nie dojdzie do porozumienia z zakła-
dowymi organizacjami związkowymi, nie bę-
dzie możliwe wprowadzenie dłuższych okresów
rozliczeniowych. Wynika to z faktu, że zmiana
układu zbiorowego pracy wymaga dochowania
przewidzianej w kodeksie pracy procedury. Po-
nadto nie wiadomo, do kogo należy ocena, czy
przyczyny obiektywne faktycznie u danego pra-
codawcy występują. Oczywiste jest bowiem, że
pracodawca i pracownicy mogą mieć na ten te-
mat zupełnie inne poglądy. Takie określenie
przyczyn obiektywnych jest niejasne i może
budzić sporo wątpliwości.

14wyższe o wyna-
grodzenie za godziny nad-

liczbowe (bez dodatku), a w kolejnym niższe, po-
nieważ pomniejszone o wybrany czas wolny za
wcześniejsze nadgodziny. W przypadku pracow-
nika wynagradzanego stałą stawką miesięczną
w zasadzie nie ma żadnej różnicy, kiedy odbiera
on czas wolny za nadgodziny. Otrzyma on taką
samą pensję także w miesiącu, w którym odbiera
wolne za nadgodziny Natomiast pracownik wy-
nagradzany stawką godzinową otrzyma wynagro-
dzenie za tyle godzin, ile w danym miesiącu prze-
pracował. Może ono w danym miesiącu być niż-
sze. Decyzja o tym, jaka forma rekompensaty
zostanie zastosowana, należy do pracodawcy.
Jeśli pracownik do końca okresu rozliczeniowe-
go nie złoży wniosku o udzielenie mu czasu wol-
nego za nadgodziny, pracodawca – jeśli nie chce
wypłacać temu pracownikowi dodatku do wyna-
grodzenia za nadgodziny – może udzielić mu
wolnego w wymiarze 1,5 godziny za 1 godzinę
pracy nadliczbowej. Takie działanie pracodawcy
nie może spowodować zmniejszenia wynagro-
dzenia pracownika. W związku z tym, mimo że
w miesiącu odbierania czasu wolnego pracownik
przepracuje mniej godzin, jego wynagrodzenie
nie może być niższe. Wynika to bezpośrednio z
art. 1512 § 2 i 3 kp. Zmiana dotyczy jedynie sytu-
acji, gdy pracownik wykonywał pracę w dniu
wolnym od pracy wynikającym z rozkładu pracy
w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Do-
tychczas pracownikowi przysługiwał inny dzień
wolny udzielony do końca okresu rozliczeniowe-
go. Jeśli pracodawca nie udzielił pracownikowi
dnia wolnego, powinien zapłacić mu wynagro-
dzenie z dodatkiem za pracę w nadgodzinach. Po
zmianie pracodawca będzie mógł jeszcze w ko-
lejnym okresie rozliczeniowym udzielić pracow-
nikowi wolnego za dzień pracy w dniu wolnym.
Dopiero jeśli tego wolnego nie udzieli do końca
kolejnego okresu rozliczeniowego, powstaje obo-
wiązek zapłaty dodatku do wynagrodzenia w
wysokości określonej w art 1511 § 1 pkt. 1 kp.
  Związkowcy: Wprowadzane przez rząd
zmiany nie zakładają żadnych wyjątków. Dotyczą
wszystkich. Nawet kobiet w ciąży, matek samot-
nie wychowujących dzieci, czy pracowników
zatrudnionych w warunkach szkodliwych
 Anna Łapeta: Nieprawda. Nadal obowią-
zują przepisy zakazujące poszczególny pracow-
nikom pracy w godzinach nadliczbowych. Bez-
względny zakaz dotyczy kobiet w ciąży (art. 178
§ 1 kp) i młodocianych (art. 203 § 1 kp). Względ-
ny zakaz dotyczy natomiast pracowników opie-
kujących się dzieckiem do 4 roku życia (art. 178
§ 2 kp) - pracodawca wcześniej musi uzyskać
zgodę od pracownika. Pracownik ma prawo do-
konać wyboru, czy godzi się na taką formę pracy.


