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Obalić!
Ale jak?

SEKRETARIAT PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

J

aka jest różnica między manifestacjami w Bułgarii i w Polsce? W Polsce manifestujący muszą
uzyskać na manifestację pozwolenie od tych władz,
przeciwko którym chcą manifestować. Bułgarzy
wyszli na ulice bez pytania o zgodę.
Jaka zatem jest szansa w Polsce na „strajk generalny”? Uważam, że żadna, i to nie z powodu
chowania się przed nim pracowników i liderów,
ale z powodu prawa, które w zasadzie uniemożliwia przeprowadzenie każdego strajku.
W każdej firmie decydującej się na strajk trzeba najpierw ogłosić spór zbiorowy, potem mediacje, potem referendum, potem znów mediacje. Ponieważ wyczerpanie wymogów prawnych trwa
najkrócej kilka miesięcy, to po tym czasie złość
pracownikom przechodzi a kobita w domu pogrozi
wałkiem - bo kredyt, bo dzieci... Ciekaw jestem jak
- w świetle takiego prawa - liderzy związkowi zamierzają „strajk generalny” przeprowadzić?
Nieraz pisałem cytując jednego z dowódców
Powstania Warszawskiego, że powstanie może być
wzniecone tylko raz i musi być zwycięskie. Nic się
nie wskóra wywołując co kwartał (z przerwą na
zimę) większe lub mniejsze zadymy dodatkowo
pociągające za sobą gigantyczne koszty.
Ja wiem, że to se ne wrati, ale z uporem wracam do sytuacji z lat 70. i 80. Udawało nam się
nie tylko dlatego, że nasze działania były na rękę
czerwonym, bo ułatwiały im uwłaszczanie się na
majątku narodowym. Zwyciężaliśmy, bo nie pytaliśmy czerwonych o zgodę. Bo wymknęliśmy
się im spod kontroli. Michał Orlicz
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Rządowe „odpowiedzi”
Kilka tysięcy demonstrantów, w więkPrezentujemy w wersji skróconej odnoszący
szości studentów, przeszło w niedziesię do nich komentarz ekspertów NSZZ „Solilę ulicami Sofii w pochodzie o sprawiedarność”.
...na str. 2
dliwość. Domagają się natychmiastoBŚ o Polakach 50+
wej dymisji rządu, rozpisania wyborów
Przeciętny
Polak
spędza 13 lat na bezrobociu i przywrócenia moralności w polityce.
cytuje wyniki raportu Banku Światowego "Gaarsz studentów, którzy od ponad
zeta Wyborcza". Według autorów dokumentu jest
dwóch tygodni okupują główny buto efekt wypychania seniorów z rynku pracy.
dynek najstarszej bułgarskiej uczelni - Uni...na str 3
wersytetu Sofijskiego, zbiega się z 24.
rocznicą obalenia komunistycznego przyZłoty Tusk w Gdańsku
wódcy Bułgarii Todora Żiwkowa i rozpoW rytmie bębnów, przy dźwięku syren i piszczałek, cztery tysiące związkowców przeszło ulicaczęcia procesu transformacji politycznych.
mi Gdańska pod hasłami wymierzonymi w aro24 lata fałszywej transformacji wygancję ludzi władzy – „Dość lekceważenia spostarczą - brzmiało jedno z haseł protełeczeństwa”.
...na str 4 i 5
stujących. Chcemy żyć tutaj, Weźmy
sprawy w swoje ręce, Precz z oligarMiecz lub dług
chią, Dymisja, Mafia - skandowali stuBankierzy są albo kretynami albo są to pospolidenci, których ogólnym postulatem jest
ci przestępcy, których miejsce jest za kratkazmiana ustalonego przez ostatnie dekady
mi. Zmorą naszych czasów jest zadłużenie
status quo.
państw, które nigdy nie może zostać spłacone.
...na str 12
Grupa protestujących niosła walizki i torby podróżne, pod siedzibą władz wznosząc
Miecz lub dług
okrzyki: To wy emigrujcie. Jest to odnie„Raport
o
sytuacji
ZUS”,
podważaja rządowe
sienie do wzmożonej emigracji w kraju w
prognozy
dotyczące
sytuacji
systemu emeryostatnich latach. Według państwowych
talnego. Według autorów raportu, ZUS zbankrustatystyk od 1989 r. Bułgarię opuściło ok.
tuje w przeciągu 5-8 lat
...na str 13
1,5 mln osób.
Uczestnicy marszu zablokowali całe centrum stolicy, przeszli przed siedzibami rządu, parlamentu, partii politycznych. Wzywano do atakowania i okupowania budynku parlamentu.
Do maszerujących studentów dołączyli
uczestnicy codziennych, trwających od prawie pięciu miesięcy antyrządowych protestów, spowodowanych mianowaniem kontrowersyjnego biznesmena, magnata medialnego Deliana Peewskiego na szefa
agencji bezpieczeństwa narodowego. Choć
Peewskiego odwołano, protesty nie ustają;
ich uczestnicy teraz domagają się ustąpienia z rządu finansisty Płamena Oreszarskiego. Jest on popierany przez lewicę, a w jego
skład wchodzi Ruch na rzecz Praw i Swobód, zrzeszający bułgarskich Turków.
Budynek parlamentu jest ogrodzony,
wzmocniono jego ochronę, oprócz policji
obecne są liczne oddziały żandarmerii.
Żądaj
w Komisji
Zakładowej
i wi salonach
prasowych- Czytaj „Tygodnik Solidarność”!
MSW ostrzega
przed
prowokacjami
próbami naruszania porządku.
money.pl
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Komentarz do rządowych
odpowiedzi na postulaty
Poniżej prezentujemy odnoszący się do nich komentarz ekspertów NSZZ „Solidarność” (wersja skrócona). Odpowiedzi Ministra Pracy i
Polityki Społecznej na główne postulaty „S” można znaleźć tutaj:
http://www.solidarnosc.org.pl/uploads/oryginal/2/6/697a2_odp._Kosiniaka.pdf
a poszczególnych resortów tu:
MZ http://www.solidarnosc.org.pl/uploads/oryginal/2/6/357e4_MZ.pdf
MTBiGM http://www.solidarnosc.org.pl/uploads/oryginal/2/6/051e9_MTBiGM.pdf
MG http://www.solidarnosc.org.pl/uploads/oryginal/2/6/051e9_MG.pdf
MSW http://www.solidarnosc.org.pl/uploads/oryginal/2/6/697a2_MSW.pdf
M. Skarbu http://www.solidarnosc.org.pl/uploads/oryginal/2/6/697a2_MSP.pdf
M. Sprawiedliwości http://www.solidarnosc.org.pl/uploads/oryginal/2/6/770a8_MS.pdf
MEN http://www.solidarnosc.org.pl/uploads/oryginal/2/6/051e9_MEN.pdf.
Pełną wersję związkowego komentarza można znaleźć tu:
http://www.solidarnosc.org.pl/uploads/oryginal/2/6/cfdbb_Odpowiedzi_na_postulaty.pdf
A. Wycofanie antypracowniczych
zmian w Kodeksie pracy
Odpowiedź negatywna.
W odpowiedzi ministra pracy nie ma nowych argumentów pozwalających na
zmianę stanowiska związków zawodowych oraz niezależnych ekspertów. Nie
uzyskaliśmy odpowiedzi na to, jak rozwiązać kwestie opieki nad dziećmi - organizacja, koszty, dojazdów do pracy, wyżywienia w pracy, wydajności pracy w wydłużonym czasie pracy, bhp.
B. Ograniczenie stosowania „śmieciowych” umów o pracę
Odpowiedź negatywna, brak konkretów.
Minister Pracy i Polityki Społecznej nie
dostrzega konieczności przeciwdziałania
patologicznym praktykom zastępowania
umów o pracę umowami cywilnoprawnymi oraz wysokiej skali zjawiska umów na
czas określony.
C. Szybki wzrost płacy minimalnej do
poziomu 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej
Odpowiedź negatywna.
W listopadzie 2011 r. przeprowadzono I
czytanie obywatelskiego projektu ustawy
o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, który zakłada stopniowe
podwyższanie minimalnego wynagrodzenia do poziomu 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w
tempie zgodnym z tempem wzrostu gospodarczego. Do dzisiaj prace nad tym projektem nie są kontynuowane, a Minister
Pracy proponuje jedynie budzące poważne wątpliwości prawne wprowadzenie
zróżnicowania wysokości minimalnego
wynagrodzenia w zależności od branży lub
regionu.
D. Wycofanie się z podwyższonego
wieku emerytalnego oraz przyznanie
prawa do emerytury osobom opłacającym składki emerytalne (kobiety 35
lat stażu, mężczyźni 40 lat)
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Odpowiedź negatywna.
Z analizy zawartej w projekcie „Rządowego Programu na rzecz aktywności Społecznej Osób Starszych” wynika, że w latach 2005-2010 znacznemu obniżeniu uległa liczba lat życia w zdrowiu kobiet po
przejściu na emeryturę – z 10,2 do 7,7 lat,
a w grupie mężczyzn - z 8,4 do 6,7. Niestety potwierdza się, że prawdziwe jest
hasło „praca aż do śmierci”.
E. Pełne wykorzystanie środków finansowych przewidzianych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Odpowiedź negatywna, brak konkretów.
Wartość środków przeznaczonych na
aktywne przeciwdziałanie bezrobociu w
2013 r. wynosi 4 655 080 tys. zł, a środków wykorzystanych jest zaledwie 2 811
475,80 tys. zł. Nie wiadomo przy tym, za
jaki okres przedstawiono wykorzystanie
środków w roku bieżącym. W wyjaśnieniach akcentuje się pomoc, która ma być
uruchomiona dla młodzieży wchodzącej na
rynek pracy, jednak całkowicie pomija się
narastający, w związku z podwyższeniem
wieku emerytalnego, problem bezrobocia
osób w wieku 50+, a zwłaszcza 60+.
F. Wprowadzenie skutecznej polityki
państwa nastawionej na szybkie tworzenie nowych miejsc pracy
Brak konkretów, brak propozycji rozwiązań systemowych.

Minister nie wskazuje rozwiązań systemowych, nie przedstawia zasadniczych
zmian, które realnie poprawiłyby stan rynku pracy w zakresie tworzenia miejsc pracy. Proponowane rozwiązanie - w postaci udzielania pożyczek osobom młodym będzie działaniem doraźnym, niewystarczającym i niewpływającym pozytywnie
na obniżenie stopy bezrobocia w Polsce.
G. Podniesienie progów dochodowych
upoważniających do świadczeń rodzinnych i socjalnych
Odpowiedź negatywna.
Przeprowadzona w październiku 2012
roku weryfikacja okazała się niewystarczająca. Rząd nie przedstawił propozycji
interwencji w tym zakresie. Także projekt
ustawy budżetowej na 2014 rok nie przewiduje żadnych środków na ten cel, mimo
deklaracji rządu, że wzrost kryteriów dochodowych zapewni „zabezpieczenie obywateli przed ryzykiem życia poniżej minimum egzystencji”. W projekcie Założeń
zmian w ustawie o pomocy społecznej nie
określono m.in sposobu ani narzędzi szacowania kwoty tzw. „minimalnego dochodu socjalnego” (MDS). Nie określono też
definicji potrzeb egzystencjalnych rodziny,
co budzi obawy, że przewidziana na 2015
rok wartość MDS będzie poniżej minimum
egzystencji dla wszystkich typów rodzin.
H. Opracowanie skutecznego programu walki z ubóstwem i wykluczeniem
społecznym
Brak konkretów, brak systemowych rozwiązań.
Sygnalizujemy, że projekt „Krajowego
Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i
Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy
wymiar aktywnej integracji”(KPPUiWS),
w zakresie działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+
wskazuje, że jednym ze zdefiniowanych
celów jest „Ograniczenie korzystania z
transferów społecznych osób w wieku
przedemerytalnym”. Ograniczenie to miałoby obejmować, przede wszystkim,
świadczenia w ramach ubezpieczeń społecznych. Założenia stoją w sprzeczności
z celem KPPUiWS, jakim jest ograniczenie ubóstwa i wykluczenia społecznego.
http://www.solidarnosc.org.pl/

Czytaj „Tygodnik Solidarność” - niezależny tygodnik każdego polskiego pracownika!
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Bank Światowy
w sprawie
bezrobocia
Przeciętny Polak spędza 13 lat na bezrobociu - cytuje wyniki raportu Banku
Światowego "Gazeta Wyborcza". Według autorów dokumentu jest to efekt
wypychania seniorów z rynku pracy.

B

ank Światowy przedstawił swoje raport "Growing with Jobs in Europe
and Central Asia", według którego w Polsce wskaźnik zatrudnienia wynosi 58
proc. Oznacza to, że tylko 58 osób na 100
w wieku produkcyjnym rzeczywiście pracuje. Polak w wieku 25-64 lat aż 13,5
roku spędza na bezrobociu, głównie z
powodu trudności w znalezieniu pracy
przez seniorów.
Podstawowym czynnikiem, bez którego
miejsc pracy nie przybędzie, jest wzrost
gospodarczy, a także innowacyjność oraz
dopasowanie umiejętności do potrzeb rynku pracy. Według Banku Światowego bardzo ważne jest również ułatwienie zarówno zakładania, jak i upadania nowych firm.
- Polska powinna też zwiększyć mobilność
pracowników - powiedział podczas wczorajszej konferencji Xavier Devictor, menedżer Banku Światowego dla Polski i
krajów bałtyckich. Jak wynika z badania,
w Polsce tylko 15 proc. Polaków przeprowadziło się do innego miasta za pracą. W
Niemczech ten odsetek wyniósł 30 proc.,
a we Francji aż 60 proc. 
hd

Anty
Szczyt

Rodzice i dzieci głosu nie mają
Oświadczenie Piotra Dudy, przewodniczącego KK NSZZ
"Solidarność" w sprawie referendów obywatelskich.

W

odrzuconym właśnie przez Sejm RP
wniosku o referendum w sprawie
6-cio latków, jak i wcześniejszym wniosku „Solidarności” o referendum w sprawie wieku emerytalnego, chodziło tak naprawdę o jedno – o prawo wyboru. Jak
widać politycy znowu wiedzą lepiej a „Rodzice i dzieci głosu nie mają” (tak głosi jeden z banerów widocznych w sejmie podczas dzisiejszego głosowania).
„Solidarność” od dłuższego czasu z dobrym skutkiem buduje koalicję społeczną
na rzecz ogólnokrajowych referendów
obywatelskich. Bliski ukończenia jest obywatelski projekt zmian, który idzie w kierunku referendum obligatoryjnego - a więc
takiego, którego politycy nie będą mogli
zablokować.

fot. PAP / Jakub Kamiński

W przededniu otwarcia Szczytu Klimatycznego ONZ COP 19 na Stadionie Narodowym w Warszawie, w Domu Dziennikarza Centrum Prasowego Foksal,
miał miejsce międzynarodowy Anty-Szczyt Klimatyczny zorganizowany przez
stronę społeczną – środowiska narodowe, patriotyczne, związkowe i wolnorynkowe: Ruch Narodowy, NSZZ „Solidarność”, Instytut Globalizacji oraz Commitee For A Constructive Tomorrow (CFACT).
łównym celem Anty-Szczytu jest przedstawienie prawdziwych informacji o znaczeniu zjawiska globalnego ocieplenia dla zmian klimatu i skutkach społeczno-gospodarczych wdrażania pakietu klimatycznego Unii Europejskiej.
Główne tematy konferencji:
• Globalne ocieplenie – prawda czy fałsz? Czy wytwarzane przez człowieka CO2 ma wpływ na zmianę klimatu? Czy klimat rzeczywiście się zmienia?
• Koszty polityki klimatycznej UE i polityki dekarbonizacji dla polskiej gospodarki i społeczeństwa.
• Pakiet klimatyczny UE – główny hamulec rozwoju
i konkurencyjności europejskiej gospodarki.

G

Jestem pełen podziwu i uznania dla państwa Elbanowskich i osób zaangażowanych w złożenie tego wniosku. Doskonale
wiem jak trudno zebrać milion podpisów.
Dlatego ponawiam zaproszenie do współpracy. Uważam, że w sprawie prawa do
referendum powinniśmy działać razem.
Musimy dalej budować apolityczną społeczną koalicję, aby zmusić polityków
wszystkich opcji do oddania społeczeństwu
część władzy.
Organizacje społeczne, stowarzyszenia, inicjatywy obywatelskie, związki
zawodowe powinny w tej sprawie działać razem.
Piotr Duda
Przewodniczący Komisji Krajowej
NSZZ "Solidarność"

W trakcie konferencji głos zabiorą eksperci klimatyczni, profesorowie, przedsiębiorcy, związkowcy oraz politycy z Polski,
Europy i USA.Na zakończenie konferencji podpisany zostanie międzynarodowy
Apel Wolnych Narodów Europy i Świata
do uczestników Szczytu Klimatycznego
COP 19.
za SiS nr 41

Żądaj w Komisji Zakładowej i w salonach prasowych- Czytaj „Tygodnik Solidarność”!
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Dość lekceważenia społeczeństwa!
Manifestacja w Gdańsku
W rytmie bębnów, przy dźwięku syren i piszczałek, cztery
tysiące związkowców przeszło w sobotę ulicami Gdańska pod
hasłami wymierzonymi w arogancję ludzi władzy – „Dość lekceważenia społeczeństwa”. Manifestację zorganizowały regionalne struktury NSZZ „Solidarność”, OPZZ oraz Forum Związków Zawodowych.
anifestujący wyruszyli z placu przy Pomni- w „evencie” jednej z prywatnych stoczni budująku Poległych Stoczniowców i przeszli Wa- cej luksusowe jachty.
łami Piastowskimi na ul. Długą i Długi Targ do
Tak wielu manifestantów od dawna nie widziaZielonej Bramy. „Idziemy PO ciebie Donaldzie”, ło gdańskie Główne Miasto. Kiedy zaczęły się
„Dość okłamywania i okradania Polaków”, przemówienia przy Zielonej Bramie koniec po„chcemy pracować i decydować o sobie” „Ro- chodu był jeszcze daleko za Ratuszem Głównebotnik nie jest niewolnikiem”, „Stop dla bezrobo- go Miasta. Maszerujący spotykali się z licznymi

M

cia i emigracji młodych”, a pod adresem rządu –
„Powywalać po kolei wszystkich durniów i złodziei” oraz „Dość władzy szkodników”. Wśród
przedstawicieli niemal wszyskich branż zawodowych widoczni byli m.in. strażacy, pielęgniarki, nauczyciele, policjanci, funkcjonariusze służby więziennej. Jacek Rybicki, członek Prezydium
ZRG „S” wspierany przez Bogdana Olszewskiego przez kilkadziesiąt minut witał kolejne delegacje. A przybyli związkowcy nie tylko w Regionu
Gdańskiego. Był reprezentowany Słupsk, Koszalin, Toruń, Kwidzyn, Czersk i Człuchów. Przybyli
związkowcy z Siedlec i Poznania, a nawet z Ziemi Lubuskiej.
Pod namiotem ustawionym przez gdańską „Solidarność” wyłożone zostały listy do podpisu pod
wnioskiem o skrócenie kadencji Sejmu. Cieszyły
się one tak dużym powodzeniem, że gdyby mierzyć tą miarą poparcie polityczne dla rządzącego
układu PO i PSL nie znalazłyby się na pewno w
parlamencie. Do południa pod wnioskiem wyłożonym na placu Solidarności podpisało się co
najmniej trzysta osób.
Kilkakrotnie słuchać było wołanie: Gdzie jest
Wałęsa! Panie prezydencie zapraszamy, nie trzeba skakać przez płot! Oczywiście byłego prezydenta Lecha Wałęsy zabrakło. Laureat pokojowego Nobla jest w Meksyku, gdzie uczestniczy
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wyrazami sympatii przypatrujacych się manifestacji. Były zdjęcia, a nawet gesty ułożonych w
literę V palców.
Związkowcom chodziło głównie o ochronę
praw pracowniczych, ale nie tylko. Wyraźne były
postulaty odrzucenia stylu polityki opartego na politycznej korupcji, a wręcz zakończenia szkodli-

wych, zdaniem związkowców, rządów PO-PSL.
Wśród postulatów związkowych pojawił się ten
dotyczący zaprzestania likwidacji szkół, nauczania historii ojczystej, zachowania kanonu lektur,
prawa do referendum obywatelskiego bez możliwości wyrzucenia do kosza obywatelskich inicjatyw przez rządzących, ochrona zdrowia, zgod-na
z konstytucyjnymi zapisami oraz prawo obywateli
do decydowania o najistotniejszych sprawach.
- Szczęść Boże! Witam ludzi ciężkiej pracy! –
zaczął Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ
„S”. - Nie ma na co czekać. Lepiej nie będzie. Z
Gdańska, z kolebki Solidarności, mówimy zbierajmy siły by razem przeciwstawić się liberalnej
zarazie. Rozpoczęliśmy marsz ku zwycięstwu, by
nasze postulaty weszły w życie, a przynajmniej by
rząd zechciał z nami rozmawiać, ale nie na poziomie Komisji Trójstronnej bo my do niej nie wrócimy – mówił Duda, podkreślając, że związkowcy
nie będą uprawiać „pijaru panu premierowi”.
Lider „S” apelował o politykę proprzemysłową.
- Nie ma polityki przemysłowej w naszym kraju.
Nie ma przemysłu okrętowego. Przykładem jest
Stocznia Gdańsk. Buduje się zaś przemysł pogardy, przemysł obłudy. To rezultat polityki PO i PSL
– zauważył Duda.
- W odrzuconym właśnie przez Sejm RP wniosku
o referendum w sprawie 6-cio latków, jak i wcześniejszym wniosku „Solidarności” o referendum
w sprawie wieku emerytalnego, chodziło o prawo
wyboru. A rząd co nam powiedział? Wypchajcie
się! To obłudnicy – mówił lider „Solidarności”
Piotr Duda.
Do tego wątku nawiązał też poseł PiS Janusz
Śniadek, który stwierdził, że odrzucając wniosek
referendalny koalicja PO-PSL podeptała milion
podpisów polskich obywateli.

- Platforma Obywatelska zawłaszcza państwo –
mówił Śniadek o arogancji i bucie władzy.
Jakie są kolejne cele związków?
- Docieramy do społeczeństwa, do ludzi młodych.
Walczymy o nich. To nasza droga. Za to chcieli
niektórzy politycy, posłowie zdelegalizować związki zawodowe. Szczuli propagandą, że
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jesteśmy tłustymi kotami. Niejaki poseł PO
Jaros mówił, że jesteśmy mafią związkową. To kim
jest Jaros i poseł Protasiewicz? Jeśli my jesteśmy
tłustymi kotami żerującymi na przedsiębiorstwach
to tacy jak poseł Jaros, europoseł Protasiewicz z
PO są tłustymi bengalskimi tygrysami z nadwagą.
Gdzie jest premier, gdzie są jego spotkania ze społeczeństwem? Dość tego cyrku. Zbieramy podpisy
by rozwiązać ten Sejm – wołał Piotr Duda nawiązując do antyzwiązkowych projektów zmian w
ustawie o związkach zawodowych i korupcji politycznej do jakiej doszło podczas wyborów szefa
regionu PO Dolny Śląsk.
Z gromkim przyjęciem spotkali się: szef OPZZ
Jan Guz i lider Forum Związków Zawodowych
Tadeusz Chwałka.
- Chcę podziękować temu, pożal się Boże, ojcu narodu za to, że jesteśmy tutaj razem, bo przecież nie
za to, że mamy pracować nie do emerytury, ale aż do
śmierci. Ogłupiają nas, mówią, że jest kryzys. Jest,
lecz nie u nich. Nie ma pieniędzy na ZUS, ale są na
gigantyczne premie dla urzędników. Mamy płacić
za to, że nami rządzą, ale my ich od koryta oderwiemy. Dość takiego rządzenia. Nasze kieszenie są
puste – mówił Tadeusz Chwałka, patrząc na symboliczny pomnik Donalda Tuska.
Przy styropianowym, pomalowanym złotą farbą
pomniku premiera Tuska, ustawionym na Długim Targu, można było wypełnić i wrzucić do
przygotowanych skrzynek specjalne, satyryczne
kartki pocztowe. Wokół pomnika premiera zgromadził się tłumek chcących się przy nim sfotografować.

Jan Guz, przewodniczący OPZZ, w ostrych
słowach wystawił laurkę obecnej władzy.
- Wychodzimy na ulice by bić się o godną płacę, o
pracę, o prawo do godnej emerytury, o kodeks pracy.
Nie damy rzucić się na kolana. Dzisiaj musimy
zrealizować dawne postulaty by nie zniewolono
nas, by nie było obozów pracy. To premier odebrał
nam prawo do dialogu i chce nam odebrać kolejne
prawa! Biednie żyje oświata, służba zdrowia.
Musimy być razem jako ruch związkowy, jako
naród. Przyszedł czas byśmy przeprowadzili refe-

rendum strajkowe w zakładach pracy Związki razem! – wołał lider OPZZ.
Regionalni liderzy związków zawodowych
nie pozostawili złudzeń. Pomorze pod rządami PO – tonie.
- Państwo zaczyna przypominać państwo totalitarne. Nie zgadzamy się na przedmiotowe traktowanie
społeczeństwa, na arogancję rządzących. Może droga będzie długa, ale zwyciężymy. Nasz region, wydawałoby się tak dynamiczne, dotknięte jest biedą.
Ilość osób, których egzystencja biologiczna jest zagrożona przekracza średnią krajową. Ludzie nie są
pewni dnia następnego. Blisko 80 procent osób bez
pracy nie ma prawa do zasiłku – wyliczał Krzysztof Dośla, przewodniczący ZRG „S”.

siąty pracujący nie może
utrzymać rodziny. Nie
możemy się zgodzić na
rynek niewolników. Nie
godzimy się! Zwyciężymy!
– mówił Krzysztof Dośla.
Związkowcy nie dadzą się podzielić
- Dla takich chwil warto żyć. Jesteśmy tu razem.
Ci, którzy nas chronią, uczą nas, leczą nas, są
razem. Nie damy się podzielić – zaczął, patrząc na
rzeszę manifestów Józef Partyka, lider pomorskiej rady FZZ i zaproponował premierowi i rządowi wirtualny mecz na niespełnione wyborcze
obietnice. Efekt był wiadomy: czerwona kartka
dla rządu za ograniczenie dostępu do leczenia,

Związkowcy z „Solidarności”
ZA Puławy

- Brak zgody na likwidację miejsc pracy. Tylko w
przemyśle okrętowym straciliśmy 18 tysięcy miejsc
pracy. Nie możemy zgodzić się z tym, by likwidować miejsca pracy, a państwo z pieniędzy podatników wspierało tych, którzy promują umowy śmieciowe. Nie możemy godzić się by miejsca pracy były
likwidowane przez bezczynność i bierność Agencji Rozwoju Przemysłu. Ludzie opuszczają Pomorze, wyjeżdżają by za granicą szukać szans dla
swego życia. I nie może być tak, że jedyną szansą
jest samozatrudnienie. Nie może być tak, że co dzie-

za brak waloryzacji, za zmiany w służbach mundurowych, za wydłużanie wieku emerytalnego,
za brak polityki morskiej, za zwalnianie nauczycieli. Na czerwoną kartkę za bezradność wobec
biedy i brak planu , oprócz prywatyzacji, dla ochrony zdrowia zasłużył też samorząd wojewódzki,
zdominowany przez PO. Jego słowa spotkały się
z aplauzem.
- Są w ojczyźnie rachunki krzywd, które należy wyrównać. Nieodległość za którą ginęli Polacy to też
demokracja, która pozwala na swobodne wyrażanie opinii, ale ci, którzy mieli słuchać i prowadzić
dialog są głusi, prowadzą monolog. Premier i jego
świta mają złudzenia, że jak Król Słońce prowadzi
ku świetlanej przyszłości – mówił Kazimierz Schreiber, przewodniczący pomorskiej rady OPZZ.
Związkowcy żądali przestrzegania dialogu społecznego, obniżenia wieku emerytalnego, tak, by
pozostawić pracownikowi po przepracowaniu 40
lat, a pracującej kobiecie – 35 lat pracy, prawo do
decyzji o kontynuacji pracy lub o przejściu na
emeryturę, wycofania przepisów o elastycznym
czasie pracy i ograniczenia stosowania umów
śmieciowych. Wśród postulatów demonstrujących są także wzrost płacy minimalnej wraz ze
wskaźnikiem wzrostu PKB i wprowadzenie obligatoryjnych referendów po zebraniu odpowiedniej liczby podpisów. Związkowcy podkreślali, że
do Komisji Trójstronnej i ich wojewódzkich odpowiedników nie wrócą. 
ASG-www.solidarnosc.gda.pl
zdjęcia: Paweł Glanert

Żądaj w Komisji Zakładowej i w salonach prasowych- Czytaj „Tygodnik Solidarność”!
nr 11 (282) listopad 2013

5

Obrady IndustriAll
Europa w Pradze
W dniach 24-25 października 2013 roku w Pradze odbyły
się obrady Regionu Wschodniego IndustriAll Europa. Obrady otworzył i prowadził szef Regionu Wschodniego IndustriAll Europa – Josef Stredula, przypomnę, iż niedawno na moje zaproszenie, Josef gościł u nas i
uczestniczył w obradach Rady SPCH NSZZ Solidarność.

W

pierwszej części obrad, przedstawiciele
związkowców z poszczególnych państw
wchodzących w skład Regionu Wschodniego (Polska; Czechy; Słowacja; Węgrzy; Słowenia) mieli referaty na temat sytuacji w swoich państwach.
Trzeba stwierdzić, że niestety sytuacja w tych

krajach jest bardzo podobna, związkowcy borykają się z podobnymi problemami a różnice są
np. takie, że w niektórych z tych państw PKB jest
lekko na minusie a u niektórych jak u nas lekko na
plusie. Bezrobocie w Czechach znacznie mniejsze bo około 7,5% a w pozostałych państwach już
gorzej, bo w Słowenii 10,7% na Węgrzech 12% a
na Słowacji najgorzej bo dochodzi do 15%. Wszędzie podobne problemy z pracodawcami i z Rządem, tylko Słowacy maja teraz Rząd lewicowy i
chwalą sobie dialog. Wszędzie podobne problemy z pracownikami tymczasowymi, zatrudnieniami na czas określony itd. Ciekawostką dla mnie
była informacja, że w Czechach uchwalono tzw.
Elastyczny wiek emerytalny, którego długość będzie uzależniona od danych statystycznych dotyczących tzw. Wieku dożycia i już są prognozy, że urodzeni po 2005 roku przejdą na
emeryturę w wieku 72 lat!
W drugiej części obrad była dyskusja na
temat składek na IndustriAll Europa, od 2016
roku naliczanie składek ma być bardziej korzystne dla nas, ale to jeszcze niestety nie
teraz. Zostały powołane dwie osoby (Josef
Stredula i Kazimierz Grajcarek) do takiej
grupy roboczej IndustrAll, z każdego Regionu mają być wytypowane takie osoby.
Ustaliliśmy również, harmonogram następnych posiedzeń Regionu Wschodniego IndustriAll Europa i tak na wiosnę 2014 roku
obrady będą w Polsce, w Gdańsku, jesienią
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na Węgrzech a na wiosnę 2014 roku w Słowenii.
Drugiego dnia obrad, odbyło się po raz pierwszy w historii, spotkanie dwóch Regionów tj. naszego Wschodniego i Regionu Południowo Zachodniego IndustriAll Europa. W tym drugim
Regionie są takie państwa jak: Francja, Hiszpania i Portugalia.
Drugi dzień obrad
odbył się w sali
kongresowej Hotelu Olsanka, było
około 50 uczestników, którzy reprezentowali
33
związki zawodowe, 19 związków z
regionu Wschodniego i 14 związków z Regionu Południowo Zachodniego IndustriAll
Europa. Jak podsumował Josef Stredula, reprezentowaliśmy w tym momencie grupę 1 250 000 członków związku.
Na początku szefowie regionów: Josef Stredula (Czechy) i Carlos Carvalho (Portugalia) opowiedzieli o swoich Regionach, następnie gość i
częściowy sponsor obrad – Joachim Schlutler z
Fundacji Fridricha Eberta, przedstawił zakres
działania Fundacji, która powstała w 1925 roku i
działa w całym świcie. Fundacja jest utrzymywana z podatków przez państwo niemieckie i
podlega pod partię socjaldemokratyczną. Fundacja zatrudnia 554 osoby w siedzibach w Berlinie i
w Bonn ma też biura regionalne w Bratysławie i
w Warszawie i w warszawie pracuje właśnie Joachim. Jak powiedział Fundacja współpracuje ze
związkami zawodowymi i kształci związkowców

głównie w temacie Rad Pracowników i Europejskich Rad Zakładowych.
Wystąpienie miał również gość obrad – Luc
Triangle, Zastępca Sekretarza Generalnego IndustriAll Europa oraz Richard Falbr, który jest
czeskim parlamentarzystą w UE.
W następnej części przedstawiciele z poszczególnych państw obu Regionów wygłosili referaty
na temat „pracy niestabilnej” (praca przez agencje pracy, umowy śmieciowe ) w swoich krajach.
Można podsumować, że wszędzie jest podobny
problem z pracą niestabilną. W niektórych krajach jest to na małą skalę, jak na Węgrzech, w
innych są już specjalne uregulowania tego typu
prac, jak choćby we Francji, gdzie pracownicy
pracujący w agencji pracy tymczasowej mają rekompensaty za urlop, rekompensaty przy zwolnieniu, specjalny fundusz socjalny.
Dwudniową konferencje podsumował Josef
Stredula, dziękując wszystkim za uczestnictwo
w historycznych obradach dwóch Regionów. Miłym akcentem obrad była kolacja, po pierwszym
dniu obrad, która odbyła się podczas dwugodzinnego rejsu statkiem po Wełtawie. Praga nocą ze
statku oczywiście wygląda malowniczo.
Mirosław Miara

Obrady
SPCH - ECHOZ
W dniach 05 – 07 listopada 2013 r. w
mieście Svit, Republika Słowacka odbyły się obrady Prezydium Energetyczno-Chemicznego Związku Zawodowego ECHOZ i Rady Sekretariatu NSZZ
SPCH Solidarność.

P

rogram obrad:
1. Aktualna sytuacja gospodarcza i polityczna na Słowacji i w Polsce
2. Aktualna sytuacja w przemyśle chemicznym i
energetycznym w obu krajach
3. Informacje z poszczególnych zakładów
4. Różne
Stronę słowacką reprezentowali: Juraj Blahák przewodniczący, Marián Baňanka - wiceprzewodniczący i Andrej Buch - wiceprzewodniczący.
Stronę polską reprezentowali: Mirosław Miara,
Ireneusz Besser, Edward Kargul, Jerzy Wróbel,
Bogdan Kwiatkowski, Arkadiusz Karaszewski, Bolesław Potyrała, Ryszard Kossak i
Edward Kowalów.
Spotkania
ze
związkowcami słowackimi
z
ECHOZ, organizowane są corocznie
od wielu lat a gospodarzami spotkań, na przemian,
jest strona polska
lub słowacka.
Mirosław Miara
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WZD Sekcji Krajowej
Pracowników Przemysłu Papierniczego
W Grudziądzu 17-18 października odbyło się
Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej
Pracowników Przemysłu Papierniczego. W
Walnym zebraniu udział wzięli Delegaci z :
Arctic Paper Kostrzyn, Eurobox Przesiadłów,
Metsa Krapkowice, Mondi Świecie, Stora Enso
Ostrołęka,IP-Kwidzyn, Schumacher Grudziądz, Schumacher Poledno.

W

pierwszym dniu obrad gościem spotkania
był Przewodniczący Sekretariatu Przemysłu Chemicznego Mirosław Miara.
Przewodniczący Sekretariatu zdał relację z posiedzeń Komisji Krajowej Związku. Omówił
manifestację w Warszawie w ktorej udział wzięło prawie 200 tyś osób. Dużo czasu poświcono
kolejnej manifestacji która odbędzie się 9 listopada w Gdańsku. Jest to kontynuacja protestu w Warszawie, protestujemy przeciwko pracy do śmierci, przeciwko wprowadzeniu elastycznego czasu
pracy, i wycofania umów śmieciowych.
Wrześniowe protesty zostały bardzo dobrze
ocenione przez społeczęństwo, przebiegały w
spokojnej atmoswerze. Aż 65 proc. respondentów dobrze oceniło organizację i sposób przeprowadzenia wrześniowych protestów, 69 proc. poparło tę akcję, a 59 proc. uważa, że organizacje
związkowe reprezentują interesy ludzi takich jak
oni. Jednak 73 proc. badanych nie wierzy w skuteczność protestów, uznając że rząd nie zmieni
stanowiska w sprawie zmian w prawie pracy. W
odpowiedzi Piotr Duda podkreśla: zapowiadaliśmy długi marsz i nie spodziewaliśmy się szybkich sukcesów, dlatego do tych 73 proc. kieruje
apel, aby ruszyli się sprzed telewizorów , komputerów i nam pomogli– wtedy wygramy.
W drugiej części spotkania delegaci omawiali
aktualną sytuację w swoich zakładach pracy. Ta
sytuacja jest różna, branża papiernicza w stosunku do innych branż wypada nienajgorzej.
Sektor się rozwija i widoczne są nowe inwestycje. Zakład w Świeciu uruchomił bardzo nowoczesną maszynę produkującą karton - Eko 7.
Zakład w Ostrołęce również zainwestował w nowoczesną maszynę MP-5. Zakład w Krapkowicach buduje obecnie drugą maszynę papierniczą.
Niestety często bywa tak że nowe inwestycje to
nie nowe miejsca pracy. Na przykład w Ostrołęce koledzy z zamkniętej maszyny nie znaleźli
pracy na nowej maszynie mimo posiadanego doświadczenia - część pracowników do nowej maszyny zatrudniono z zewnątrz. Jeśli chodzi o atmosfęrę pracy, warunki pracy, przestrzeganie
przepisów BHP to też jest różnie. W większych
zakładach wygląda to lepiej, natomiast w miejszych- pracodawcy wykorzystują swoją dominującą pozycję.
Informator Zwiazkowy MKZ NSZZ „Solidarność” IP Kwidzyn, Nr 2 (59) październik 2013r

Konferencja związkowców
International Paper
9-13 września w Nowym Orleanie (USA) odbyła się globalna
konferencja związkowców zatrudnionych w International
Paper. Doszło tam do powołania globalnej sieci związkowej, której celem będzie
poprawa bieżącej komunikacji, współpracy i koordynacji pomiędzy związkami
we wszystkich zakładach. Inicjatywa spotkania wyszła od związkowców z USA.

P

odkreślano że w ramach globalizacji i
przejmowaniu zakładów pracy przez
IP, również związki zawodowe powinny
się jednoczyć i konsolidować na różnych
szczeblach. Stworzenie takiej globalnej sieci pozwoli związkowcom przeciwstawiać
się różnicą pomiędzy firmami w poszczególnych krajach. Pracodawcy którzy
wzięli udział w jednym ze spotkań(10
września) podkreślali że stosują te same
zasady, algorytmy, we wszystkich swoich
zakładach na świecie.
Kłam temu twierdzeniu zadali związkowcy z Brazylii, którzy twierdzili że ich zakład jest niedoinwestowany, a ich zarobki
daleko odbiegają od zarobków w innych
zakładach. Mają podejrzenia że ich zakład
będzie sprzedany! Poza tym związkowcy
podkreślali że Koncern nie stosuje się do
ich prawa krajowego.
Zaskoczeniem dla uczestników konferencji była informacja o zamknięciu zakła-

du w Courtland w Alabamie Pracuje tam
ok. 1100 pracowników ( w tym 800 związkowców) zajmują się produkcją celulozy i
papierów białych ( związkowcy z tego zakładu opuścili konferencję i wrócili do
swoich kolegów). Taka informacja była
okazją do pokazania amerykańskim kolegom różnic jakie są w Europie i Ameryce
pod względem dialogu społecznego. Koledzy spoza Europy z zainteresowaniem
wysłuchali jak działają instytucje dialogu
społecznego w Unii Europejskiej
W ostatnim dniu konferencji uczestnicy
udali się na wizytę w do zakładu produkującego karton. W zakładzie w Bogalusie posiadają dwie maszyny papiernicze
które produkują karton szary.
Konferencja odbyła się w Nowym Orleanie stan Luizjana USA 9-13 września.
Udział w konferencji wzięli związkowcy z
USA, Brazylii, Rosji, Polski i Francji.
Zbigniew Lisewski

Posiedzenie Komisji Dialogu
społecznego sektora Papierniczego
21-22 października w Brukseli odbyło
się kolejne wspólne spotkanie związkowców sektora papierniczego należących do Indiustriall Europa i pracodawców z Konfederacji Europejskiego
Przemysłu Papierniczego CEPI.

T

akie spotkania odbywają się dwa razy
do roku i omawiane są tam problemy z
którymi mamy do czynienia w Europejskim
przemyśle papierniczym. Komisja dialogu
działa przy wsparciu Komisji Europejskiej.
Ze strony „Solidarności” w spotkaniu udział
wzięli Jarosław Górski z Mondi Świecie i
Zbigniew Lisewski IP- Kwidzyn.
Strona pracodawców przedstawiła prezentację na temat przyszłości sektora papierniczego w Europie. Sytuacja przedstawia się różnie, w zależności od produkowanego asortymentu. I tak na przykład
papier
przechodzi kryzys w
fot. Piotrgazetowy
Nowak - Fotorzepa
związku z rozwojem mediów elektronicznych i niektóre maszyny gazetowe są zamykane. Natomiast prognozy dla kartonów są bardzo optymistyczne, i uruchamiane są nowe fabryki. Pewien problem
stanowi cena drewna ,podstawowego surowca do produkcji papierów. Po prezen-

tacji przedstawialiśmy swoje stanowisko i
główny nacisk kładliśmy na rozwiązania
klimatyczne które doprowadzają naszą
branżę i cały polski przemysł do stagnacji.
W tej sprawie nie ma zrozumienia u pracodawców. Często bagatelizują ten problem,
podkreślając że walka z globalnym ociepleniem jest priorytetem, i nie przyjmują argumentów. Na informacją z naszej strony że
Polska jako jedyny kraj w Europie najbardziej ograniczyła emisję CO 2 do atmosfery, a kraje starej piętnastki nie zrealizowały
narzuconych limitów – tylko kiwali głowami. Natomiast związkowcy z innych krajów zamiast wspierać nasze uwagi często
wspierają pracodawców- jest to zupełnie
niezrozumiałe. Mowa była również o absurdalnych przepisach Unijnych które spowodowały że nie wiadoma jak traktować
surowiec wtórny makulaturę, czy jako śmieci czy surowiec recyklingowy. Może to
skutkować tym że zabraknie nam tego surowca. W końcowej części spotkania podkreślono że bardzo rośnie Euro sceptycyzm
w UE, i w przyszłym Euro Parlamencie
może się znaleźć do 25% Eurosceptyków
co będzie miało duży wpływ na podejmowane decyzje.
Zbigniew Lisewski
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WZD Sekcji Krajowej
Pracowników
Przemysłu Farmaceutycznego
Protokół z Walnego Zjazdu Delegatów Sekcji Krajowej Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego NSZZ „Solidarność” W Krakowie-Przegorzałach w
dniach 3-5.10.2013
brady w imieniu organizatorów Zjaz- ralnego oraz tematy ostatniego posiedzedu otworzył Przewodniczący MOZ nia Zarządu Krajowego NSZZ „SolidarNSZZ „Solidarność” TEVA Operations ność”.
Kol. Andrzej Pasiowiec omówił przebieg
Poland Kol. Andrzej Pasiowiec. Przywiszkolenia „Wytyczne OECD dla przedsiętał przybyłych delegatów i gości.
Kol. Andrzej Pasiowiec zaproponował biorstw ponadnarodowych a związki zana Przewodniczącego Zjazdu Kol. Wło- wodowe”
W kolejnym punkcie obrad odbyła się godzimierza Sopla a na protokolantów Kol.
Danutę Ostrowską i Kol. Macieja Olasa. rąca dyskusja, w której wzięło udział kilKandydatury, w głosowaniu jawnym zo- kunastu delegatów. Zwrócono uwagę, że
stały przyjęte jednogłośnie. Następnie w sporach na poziomie zakładów pracy
Przewodniczący Zjazdu wobec obecności należy wykorzystywać dostępne prawem
22 delegatów (na 28 wybranych) stwier- rozwiązania bo są one sprawdzone i skuteczne, mówiono o konieczności reformy
dził ważność obrad.
Przewodniczący Sekcji Krajowej Pra- zbytnio rozbudowanych struktur Związku
cowników Przemysłu Farmaceutycznego jak również o konieczności powrotu do
i jednocześnie Przewodniczący Sekreta- korzeni „Solidarności” i jej dawnych poriatu Przemysłu Chemicznego Mirosław stulatów. Delegaci zastanawiali się czy
Miara zaproponował niewielką zmianę w wysokie koszty ostatnich manifestacji
porządku obrad. Propozycja, w głosowa- związkowych były adekwatne do osiągnięniu jawnym została przyjęta jednogłośnie. tych rezultatów. Kol. Paweł Gałecki zaNastępnie jednogłośnie zatwierdzono proponował aby WZD wystosował do
protokół poprzedniego WZD, który odbył Komisji Krajowej stanowisko w sprawie
się w Powroźniku w dniach 16-18.05.2013. ewentualnego strajku generalnego.
Przewodniczący Zjazdu Kol. Włodzimierz
W tym punkcie obrad Kol. Mirosław
Miara przedstawił sprawozdanie z działal- Sopel podsumował dyskusję. Następnie
ności Rady SKPPF NSZZ „Solidarność” delegaci jednogłośnie przegłosowali projekt
stanowiska WZD do Komisji Krajowej w
za okres od 16.05-03.10.2013.
Kol. Wojciech Drebert przedstawił z sprawie ewentualnego strajku generalnesprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej go po czym zakończono obrady podziękoSekcji za okres 01.01- 31.08 2013. Na- waniem dla MOZ Solidarność TOP Krastępnie Kol. Włodzimierz Sopel przedsta- ków za trud organizacji Zjazdu.
Danuta Ostrowska, Maciej Olas
wił sprawozdanie finansowe Skarbnika
SKPPF NSZZ „Solidarność”.
Odbyła się krótka dyskusja nad sprawozdaniami.
Głos zabrał Przewodniczący Zarządu
Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność”
Kol. Wojciech Grzeszek. W swoim wystąpieniu omówił trudną sytuację na rynku pracy, zwrócił uwagę na konieczność
zakładania związków zawodowych nawet
w małych firmach oraz na złą atmosferę
wokół organizacji związkowych, lansowaną między innymi przez środki masowego przekazu.
Następnie wystąpił Przewodniczący
Sekcji Metalowców NSZZ „Solidarność”
Kol. Bogdan Szozda.
Przewodniczący SKPPF NSZZ „Solidarność” Kol. Mirosław Miara w swoim
wystąpieniu omówił zmiany w Sekretariacie Przemysłu Chemicznego, alternatywne propozycje dalszych działań Związku
wobec braku akceptacji dla strajku gene-

O

Sprawozdanie z działalności Rady
Sekcji Krajowej Pracowników
Przemysłu Farmaceutycznego
NSZZ Solidarność za okres od 16
maja do 03 października 2013r.

W

dniach 16-18 maja 2013r. w Powroźniku odbyło się Walne Zebranie Delegatów SKPPF NSZZ Solidarność.
Przy tej okazji pragnę bardzo serdecznie
podziękować organizatorom tamtego Zjazdu - kolegom i koleżankom z firmy Grodziskiej - Gedeon Richter, za przygotowanie obrad, oraz za część integracyjną z
wyjazdem do term Węgierskich.
Od ostatniego Zebrania Delegatów,
Rada Sekcji obradowała tylko raz, 11 września 2013r., po majowym WZD nastąpił
okres wakacyjny a posiedzenie wrześniowe zostało nieznacznie przeniesione w terminie, aby członkowie Rady mogli uczestniczyć w manifestacji w dniu branżowym.
Posiedzenie Rady Sekcji odbyło się w
tempie ekspresowym, ponieważ po zaledwie godzinnych obradach, wszyscy udaliśmy się na manifestację pod siedzibę MSP.
Po przyjęcie porządku obrad, członkowie
Rady jednogłośnie przyjęli uchwałę o kluczu liczbowym, według którego wybierani będą delegaci na Walne Zebrania Delegatów Sekcji NSZZ „Solidarność” oraz
o terminie wyborczego WZD SKPPF.
Klucz liczbowy został uchwalony w kształcie identycznym jak w poprzedniej kadencji tj. l delegat na każde rozpoczęte 100
członków. Wyborcze WZD Sekcji odbędzie się w maju.
W następnym punkcie obrad omówiono
program październikowego WZD Sekcji.
Podczas pierwszego dnia ustalono, iż odbędą się obrady dotyczące głównie spraw
Sekcji Farmacji, natomiast na prośbę organizatora WZD, z uwagi na to, 
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NSZZ „Solidarność” pożegnał Mamę Jej wielkość,
bł. ks. Jerzego Popiełuszki
taka zwyczajna...
Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda, przemawiając w imieniu ludzi
pracy, podkreślił, że cała „Solidarność” opłakuje dziś swoją matkę.

J

esteśmy tu po to, aby podziękować Tobie za całe Twoje życie, za dobro, troskę, za
kapelana „Solidarności”- powiedział przewodniczący Duda i dodał: – To Ty, Droga
Mamo, kontynuowałaś cały testament swojego syna.
– Dziękujemy Ci za całe Twoje życie. Dziękuję w imieniu związku zawodowego „Solidarność”. Mamo Marianno, „Solidarność” żyje i ty będziesz żyła w sercach „Solidarności” powiedział Duda, podkreślając, że podczas corocznej Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną
Górę zawsze będą czekały na panią Mariannę białe róże, które bardzo lubiła.
(Nasz Dziennik)

iż jest to ostatnie Walne Zebranie
Delegatów w mijającej kadencji, zamiast
szkolenia, zorganizowane zostaną zajęcia
integracyjne.
W dalszej części obrad. Rada zdecydowała, iż organizatorem wyborczego WZD
Sekcji w maju 2014 roku będzie Polfa
Warszawa S.A.
Po tych ustaleniach członkowie Rady,
oraz przewodniczący KR udali się na manifestację, dołączając do kolegów i koleżanek z innych firm z naszej Sekcji tj. 16
osób z Polfy Warszawa, 6 osób z Polfy
Lublin, 3 osób z Kutna oraz pojedyncze
osoby z Grodziska i Rzeszowa.
Z przykrością muszę w tym miejscu
stwierdzić, że jako Sekcja Krajowa nie wykonaliśmy zadania, taka liczebność na branżowym dniu, czyli naszym sekcyjnym wskazuje na to, że należy się zastanowić i przedyskutować problem naszej związkowej
odpowiedzialności w wykonywaniu zadań,
uchwalonych przez władze związkowe i o
taką dyskusję proszę na obecnym WZD,
może zanalizowanie przyczyn i szczera dyskusja, pozwoli nam w przyszłości bardziej
odpowiedzialnie wykonywać zadania, które de facto są naszym obowiązkiem.

Nasi przedstawiciele ze Spółek z Lublina i Krakowa uczestniczyli w dniach 1112-09-2013r. w szkoleniu „Wytyczne
OECD dla przedsiębiorstw ponadnarodowych a związki zawodowe”, miejscem
szkolenia była siedziba Polskiego Krajowego Punktu Kontaktowego przy PAIiIZ
(Polska Agencja Informacji i Inwestycji
Zagranicznych) w Warszawie na ul. Bagatela 12. Organizatorami szkolenia byli:
Polska Perspektywa Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Związkowy Komitet Doradczy przy OECD (TUAC), Komisja Krajowa (KK) NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”,
Polska Agencja Informacji i Inwestycji
Zagranicznych. Temat szkolenia oraz jego
przebieg, omówimy w dalszej części naszych obrad.
Na koniec chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim organizacjom
z naszej Sekcji za wykonanie zobowiązań finansowych i opłacenie przez
wszystkich, składki za 2013 r. na potrzeby naszej Sekcji, oraz opłat afiliacyjnych
na SPCH NSZZ Solidarność.
Przewodniczący SKPPF
NSZZ Solidarność
Mirosław Miara

Niedługo po pogrzebie ks. Jerzego z
Duszpasterstwem Środowisk Twórczych wyjechaliśmy do Suchowoli na
Mszę świętą za Ojczyznę a nastepnie
do domu Państwa Marianny i Władysława Popiełuszków w Okopach, domu
w którym dorastał Ich Syn....

T

łum ludzi zgromadził się w kuchni
mieszczącej się zaraz za sienią...
Pamiętam nasze emocjonalnie wyrażane słowa jedności i współczucia i spokój
Rodziców księdza Jerzego...
Kiedy zaproponowali nam przed odjazdem herbatę kilka osób wyszło do autokaru... Ja także. Chodziło o to, żeby tym umęczonym tragedią ludziom zaoszczędzić
choć trochę trudu szykowania, roznoszenia, zmywania... To był powód wyjścia około 10 osób. Do obsługi zostało Im jeszcze
około 40-tu...
Minęło trochę czasu i nasi towarzysze
podróży zaczęli się wysypywać z małego
domu Państwa Popiełuszków...
I wtedy Mama ks. Jerzego przyniosła
nam sama do drzwi autokaru dar: upieczony przez siebie chleb... Połamany na kawałki…
Chyba zauważyła, zrozumiała i może
nawet doceniła nasz gest... I gdy dzieliła
ten upieczony przez siebie chleb, rozdając przyjezdnym, pamiętała także o nas...
To był prosty, zwyczajny gest... I nie
da się go zapomnieć...

Mamo błogosławionego księdza
Jerzego... Niosłaś pokój. Spoczywaj w Pokoju...
"guantanamera”,
blogmedia24.pl
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Płace w Grupie Azoty
Związkowcy z puławskich zakładów Grupy Azoty chcą 25
proc. podwyżki. Czy nie wywoła to wygórowanych żądań
płacowych w pozostałych zakładach spółki?

P

roblem zarobków to zawsze drażliwy
problem. Wiadomo, że załoga chce zarabiać zawsze więcej. A pracodawcy?
Wbrew obiegowej opinii wcale nie chcą
dawać płacy minimalnej (zwłaszcza tam,
gdzie konkurencja na rynku pracy z różnych powodów jest mała). Słabo wynagradzana załoga nie dba o jakość pracy i
gdy tylko ma ku temu okazję wybierze innego pracodawcę. Nie trzeba mówić co
oznaczałby masowy exodus np. średniego personelu technicznego z takich zakładów jakimi są Puławy.
Nie oznacza to jednak automatyzmu w
dawaniu podwyżek. Przykładem takiego
działania i kłopotów z tym związanych były
regularne podwyżki płac w Kompanii
Węglowej. Sama podwyżka nie jest niczym złym, pytanie jednak w tym do jakich części składowych jest ona dodawana. Załoga zwykle chce wzrostu podstawy pensji.
Co to oznacza? Stała zagwarantowana
część już „po wsze czasy” obciąża fundusz wynagrodzeń. Może to mieć długofalowe bardzo negatywne skutki. Jeśli firma ma się dobrze w niczym to nie szkodzi. Gorzej w dekoniunkturze. Najchętniej
zarząd zmniejszyłby obciążenia płacowe.
Skoro gorzej idzie to załoga nie powinna
zarabiać tyle co w czasach prosperity.
Problem w tym, że podstawa praktycznie
nie jest negocjowalna. Np. teraz w KW
przydałyby się oszczędności. Ponieważ
pensja jest świętością, szukać ich trzeba
gdzie indziej.
Gdzie tu analogia do Grupy Azoty? Podobnie jak KW i branża chemiczna działa
w cyklach. Tak więc można z dużym
prawdopodobieństwem stwierdzić, że podwyżka podstawy będzie poważnym problemem w okresie dekoniunktury w branży chemicznej. Jeśli więc zarząd puławskich zakładów zgodzi się na tak znaczną
podwyżkę to tylko powinno być to w postaci premii, w innym przypadku powstaje
nam przepis na problemy.
Zasadne jest pytanie, czy w ogóle podwyżka w takiej skali, w Puławach powinna mieć miejsce.
- Trudno zrozumieć podstawę takich wysokich oczekiwań ze strony organizacji
związkowych zważywszy na to, że w ramach Grupy Azoty w Puławach zarobki
są najwyższe a w firmie efektywnie funkcjonuje system premiowy oparty o wypracowywane kwartalnie wyniki Spółki.
Obecnie rozpoczęły się też coroczne ne-
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gocjacje z organizacjami związkowymi w
sprawie ustalenia wskaźnika wzrostu
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na bieżący rok obrotowy. Zaraz po
ustaleniu wskaźnika ruszą też negocjacje
umowy społecznej związanej z konsolidację puławskiej spółki w ramach Grupy
Azoty – komentuje sytuację spółka.
Faktycznie z danych za ubiegły rok wynika że średnie miesięczne wynagrodzenie (brutto) za 2012r. w poszczególnych
zakładach kształtowało się na następującym poziomie:
Tarnów - 4.837,64zł
Kędzierzyn - 5 234,27zł
Puławy - 5310,39 zł
Police - 4919,58 zł
Oczywiście związkowcy mogą twierdzić, że to Puławy odpowiadają za gros
zysków Grupy. To wszystko prawda, ale
jeśli zarząd myśli o tym, żeby skonsolidować Grupę to z pewnością tworzenie w
niej kominów płacowych nie jest najlepszym rozwiązaniem.
Zresztą analizując ostatnie podwyżki w
głównych zakładach Grupy można stwierdzić, że propozycje związkowców z Puław są wygórowane, by nie nazwać ich
absurdalnych. Warto podać jakie podwyżki
w zakładach miały ostatnio miejsce.
Grupa Azoty SA (Tarnów) – ostatnia
podwyżka miała miejsce w lipcu 2013 o
około 7 proc.
Grupa Azoty ZAK SA (Kędzierzyn) ostatnie ruchy płacowe 5 proc. w 2013r.)
Grupa Azoty Puławy - ostatnie ruchy płacowe w lipcu 2012 - średnio 11 proc. +4
proc. na system premiowy oparty na kwartalnych wynikach Spółki
Grupa Azoty Police - powszechne podwyżki od lipca 2013 - 200 zł brutto oraz
zwiększenie kwoty dodatku zmianowego
o 50 zł brutto.
Co więc powinien zrobić zarząd firmy?
Wydaje się że najlepszym rozwiązaniem
będzie przedstawienie spójnych zasad placowych obejmujących całą Grupę. Problem w tym, że nie będzie to łatwe. I kto
wie, czy w ogóle to nie jest jedna z najtrudniejszych kwestii w konsolidacji całej
Grupy jaką musi rozwiązać zarząd.
Z pewnością też szefostwo firmy nie powinno zgodzić się na dwucyfrową podwyżkę. Powinni to zrozumieć i związkowcy, należy mieć nadzieję że 25 proc. to tylko wielkość rzucona na początek negocjacji i dalej postulaty płacowe będą już
realne.
www.wnp.pl

Związkowcy z Puław
żądają 25% podwyżki
Pracownicy zakładów nawozowych na
razie nie grożą strajkiem, choć zarząd
Azotów nie przystał na żądania. Ich
spełnienie kosztowałoby ponad 50 mln
zł rocznie
ięć organizacji związkowych wystąpiło do władz ZA Puławy (ZAP) o powszechne podwyżki dla pracowników firmy. Domagają się wzrostu wynagrodzeń
o 1/4. Ma to być nagroda za dobre wyniki
Puław w minionym roku oraz konsolidację spółki z Grupą Azoty. – Ani spowolnienie gospodarcze w Polsce czy stagnacja w Europie, ani zmiany własnościowe
w przedsiębiorstwie i personalne w zarządzie ZAP nie miały znaczącego wpływu
na jego wyniki. Stąd wnioskujemy, że sukces finansowy zakładów spowodowany
jest głównie ciężką pracą załogi – twierdzą
związkowcy. Ich zdaniem podwyżka należy się tym bardziej, że pracownicy nie
skorzystali z fuzji z Azotami, choć to ZAP
jest najsilniejszym filarem grupy. – Dodatkowo fuzja wstrzymała wszelkie ruchy
płacowe w naszej firmie – podkreślają
związkowcy.
Puławska firma w roku obrotowym
2012/2013 zarobiła 392 mln zł. Dla porównania ZA Tarnów i kędzierzyński ZAK
osiągnęły w minionym roku w sumie 351
mln zł zysku netto, zaś ZCh Police – prawie 102 mln zł.
Grupa Azoty nie chce przystać na żądania płacowe związkowców z Puław. –
Trudno zrozumieć podstawę takich wysokich oczekiwań, zważywszy na to, że w
ramach Grupy Azoty w Puławach zarobki są najwyższe, a w firmie efektywnie
funkcjonuje system premiowy oparty na
wypracowywanych wynikach kwartalnych spółki – mówi Grzegorz Kulik, rzecznik Azotów.
Spełnienie postulatów pracowników
oznaczałoby, że roczne wydatki na pensje
w ZAP wzrosłyby o około 52 mln zł (to
poziom odpowiadający 13 proc. zysku netto tej firmy). Załoga Puław jest bowiem
najbardziej liczną w całej Grupie Azoty. W
ZAP pracują 3272 osoby, podczas gdy w
Tarnowie 2065, w Policach – 2295 i w
ZAK – 1590. Grzegorz Kulik przekonuje,
że władze spółki będą rozmawiać o podwyżkach. – Obecnie rozpoczęły się coroczne negocjacje w sprawie ustalenia
wskaźnika wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na bieżący rok obrotowy. Zaraz po ustaleniu wskaźnika ruszą
też negocjacje umowy społecznej związanej z konsolidacją puławskiej spółki w ramach Azotów – tłumaczy rzecznik Grupy.
Zgoda na wzrost płac w Puławach, 
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których pracownicy zarabiają najwięcej w Grupie Azoty, może spowodować eskalację żądań w innych spółkach.
A w tych dopiero co udało się porozumieć
z załogami w sprawie wynagrodzeń. W
tarnowskich zakładach ostatnia podwyżka miała miejsce w lipcu. Pensje wzrosły
o około 7 proc. W ZCh Police do ostatnich zmian w wynagrodzeniach doszło też
dwa miesiące temu. Do pensji pracownikom doliczono 200 zł brutto oraz zwiększono kwoty dodatku zmianowego o 50 zł
brutto. Ponadto w tym roku o 5 proc.
wzrosły wynagrodzenia w ZAK. Ostatnie podwyżki w Puławach miały natomiast
miejsce ponad rok temu. Jak informują w
ZAP, pensje podniesiono o 11 proc., a o 4
proc. zwiększono kwotę przyznawaną w
ramach systemu premiowego opartego na
kwartalnych wynikach.
Dziennik Gazeta Prawna - Forsal

Pracownicy ZA Puławy
dostali podwyżkę
Średnio o około 200 złotych od nowego miesiąca wzrosną pensje pracowników Zakładów Azotowych Puławy.
Podwyżka jest kilkukrotnie niższa od
postulowanej przez związkowców.

P

od koniec września okazało się, że
związkowcy z puławskich zakładów
Grupy Azoty chcą 25 proc. podwyżki. Ponieważ średnie miesięczne wynagrodzenie
(brutto) za 2012 rok w Puławach wynosiło
5310,39 zł proponowana podwyżka oznaczałby wzrost o ponad 1300 złotych brutto.
Taka podwyżka nie była realna. Oznaczałaby bowiem, że w skali miesiąca na pensje spółka musiałaby przeznaczyć o kilka
milionów złotych więcej. W skali roku koszt
podwyżki w proponowanej przez związkowców skali przekroczyłby 50 mln zł.
Co więcej istniała także obawa, że podwyżka w takiej skali wywołałby wzburzenie w innych zakładach Grupy Azoty, gdzie
wzrost pensji był znacznie niższy.
Związkowcy z Puław uzasadniali żądania podwyżki w takiej skali tym, że ich
zakład w największym stopniu przyczynił
się do bardzo dobrych wyników finansowych Grupy. Jednak jak zauważali analitycy, firmie sprzyjała także koniunktura, a
rokowania na przyszłość nie są pewne.
W zakładach, gdzie pensje są niższe słychać wyraźnie głosy do zrównania wynagrodzeń. Słychać też postulaty, że osoby
zatrudnione na takich samych stanowiskach powinny we wszystkich firmach
otrzymywać tyle samo.
Nad rozwiązaniem kwestii płac pracuje
zarząd firmy. Jednak ze względów m.in.
społecznych nie jest to łatwe.
www.wnp.pl

Referendum strajkowe
w spółce Orlenu?
Pracownicy Orlen Administracji obawiają się, że zatrudnienie w spółce może stracić ponad sto osób: umowy o
pracę miałyby być zastąpione przez zlecenia z agencji pracy tymczasowej. Orlen uspokaja, że nie ma takich planów.

O

rlen Administracja działa od siedmiu
lat, świadczy usługi na rzecz Orlenu,
spółek z jego grupy i firm zewnętrznych.
Oferuje serwis administracyjny, usługi
utrzymania czystości, archiwizacyjne, cateringowe, prowadzi stołówki i bufety, zajmuje się dostawą wody, mleka, soków i
napojów. Zatrudnia ponad 340 osób w 13
miastach.
– Załoga spotkała się z zarządem spółki.
Liczyliśmy na konkrety, informację, czy to
prawda, że część pracowników może być
przeniesiona do innej firmy – mówią
związkowcy. – Niestety, nie otrzymaliśmy
ani zaprzeczenia, ani potwierdzenia. Tylko ogólniki, takie na przykład, że trzeba
optymalizować koszty.
Związkowcy są oburzeni pomysłem,
uważają, że dla zarządu nie jest ważny
człowiek, tylko tabelki z Excela, pracownik jest jedynie kosztem stałym, który jak
najszybciej trzeba zamienić na koszt
zmienny, wynajmowany tylko jako usługa
do zleconych prac.
W kuluarowych rozmowach padła nazwa
Leasing Team. To warszawska spółka zajmująca się pośrednictwem pracy, jedna z
większych wkraju, działająca od dziewięciu lat. To do niej miałaby trafić jedna trzecia załogi, osoby zajmujące się utrzymaniem
czystości i działem gastronomii.
– Orlen Administracja współpracuje z wie-

loma podwykonawcami wzakresie obsługi administracyjnej, wtym z Leasing Team
Outsourcing. Kooperacja usprawnia realizację zobowiązań spółki, szczególnie wzakresie drobnych prac okresowych i tymczasowych, wychodzących poza obszar
kluczowej działalności, gdzie nie ma konieczności zwiększania stanu zatrudnienia
– tłumaczą wbiurze prasowym Orlenu. I
zapewniają: – Orlen Administracja nie ma
planów, aby jej pracownicy byli wynajmowani za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej, na przykład spółki Leasing
Team.
Jednak związkowcy przygotowują już
referendum strajkowe w Orlen Administracji. Współce jest też inny problem –
załoga domaga się pieniędzy.
Wsamym Orlenie po długich negocjacjach ustalono już na początku czerwca,
że zatrudnieni dostaną wtym roku w sumie ok. 4 tys. zł w formie nagród. Tymczasem w Orlen Administracji wciąż brak
porozumienia płacowego, była tylko jednorazowa wypłata – po 300 zł.
Porozumienia wsprawie płac nie ma także wOrlen Automatyce, tam także szykuje się referendum strajkowe.
Orlen Administracja oferuje m.in.serwis
administracyjny, usługi utrzymania czystości, archiwizacyjne, cateringowe, prowadzi stołówki i bufety.
Gazeta Wyborcza

Pierwsze wybory - w Ćmielowie
8 listopada odbyły się wybory w MOZ NSZZ
„Solidarność” Zakładów Porcelany Ćmielów.
Organizacja w Ćmielowie wyróżnia się w regionie wysokim stopniem zorganizowania i uzwiązkowienia pracowników.

W

arto podkreślić, że zdecydowaną większość
załogi i związkowców z „Solidarności” Zakładów Porcelany Ćmielów stanowią kobiety.
Spośród ponad 300 osób wybrano prawie 60 delegatów. Ich obecność była niemal 100 procentowa. Także wiele osób kandydowało do Komisji
Zakładowej i Komisji Rewizyjnej. Świadczy to o
dużym zaangażowaniu w codziennej pracy
związkowej.
Przewodniczącym MOZ NSZZ „Solidarność”
na nową kadencję wybrano ponownie Mirosława
Rogozińskiego, który ma duże doświadczenie nie
tylko jako przewodniczący NSZZ „Solidarność”.
Jest członkiem Prezydium Zarządu Regionu Ziemia Sandomierska i członkiem Rady SPCH „S”,

Przewodniczącym
zebrania wyborczego
był Kazimierz Bednarz
przewodniczący NSZZ
„Solidarność” Cementowni Ożarów. Gościem wyborczego zebrania delegatów w Zakładach Porcelany Ćmielów był Mirosław Miara przewodniczący Sekretariatu Przemysłu Chemicznego. W zebraniu wyborczym
uczestniczył Andrzej Kaczmarek przewodniczący Zarządu Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ
„Solidarność”, który nadzorował wybory z ramienia Regionalnej Komisji Wyborczej.
Mirosław Rogozin´ski podziękował delegatom
za obdarzenie zaufaniem i wybór na przewodniczącego MOZ NSZZ „Solidarność” na nową kadencję. Złożył także podziękowania gościom,
uczestniczącym w zebraniu wyborczym.
Informator Solidarności Ziemi Sandomierskiej,
12 listopada 2013r.

Żądaj w Komisji Zakładowej i w salonach prasowych- Czytaj „Tygodnik Solidarność”!
nr 11 (282) listopad 2013
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Dlaczego ciągle
dajemy się okradać?
Bankierzy są albo kretynami albo są to pospolici przestępcy, których miejsce jest za kratkami. Zmorą naszych czasów jest zadłużenie państw, które gdy przyjrzymy się uważnie liczbom, nigdy nie może
zostać spłacone. Są dwa sposoby na podbicie i zniewolenie narodu: miecz
albo dług – John Adams

S

kąd biorą się te długi? czy jedynie dla
tego że dobrzy politycy chcąc zaspokoić oczekiwania obywateli i spełnić przedwyborcze obietnice wydają nie swoje pieniądze? Po części może tak być ale świadczy to jedynie o słabej jakości klasy politycznej. A może jednak prawdziwa przyczyna tkwi gdzie indziej?
Czy „produkcja” pieniądza to kosztowny proces? Niezbędne są drogie surowce? Oczywiście, że nie. Pieniądze już od
dawna tworzy się w sposób księgowy, informatyczny. Nie jest niezbędne pokrycie
w złocie czy innych cennych surowcach.
To państwo jako rzeczpospolita wszystkich
obywateli gwarantuje jego pokrycie.
Co więc uniemożliwia państwu emisję
niezbędnych do wymiany i rozwoju papierków? Czy jedynym powodem jest obawa,
że koniecznie wybuchłaby wielka inflacja?
Nie. Jeśli emituje się pieniądz mający pokrycie w wyprodukowanych towarach i
usługach, jeśli przeznacza się go na rozwój potrzebnej do wzrostu produkcji infrastruktury czy finansowania badań, edukacji to nie. Tak stworzony pieniądz będzie miał zawsze pokrycie chociażby dzięki
wzrostowi gospodarczemu i bogactwu
obywateli.
Dlaczego więc państwo nie tworzy dodatkowego pieniądza, który potrzebny jest
dla rozwoju i zaspokojenia kolektywnych
potrzeb obywateli? Co mu to uniemożliwia? Odpowiedź jest banalnie prosta państwa zrzekły się, mniej lub bardziej
dobrowolnie tego prawa na rzecz systemu bankowego. Zrzekły się lub zostały
pozbawione suwerennego prawa swoich
obywateli do dbania o swój rozwój i swoje
interesy. Jedynie system bankowy jest w
myśl tej praktyki wyłącznym podmiotem
upoważnionym do kreacji pieniądza bo
wprowadzono dziwaczny i zabójczy system tzw. niezależności systemu bankowego od polityki. Jest to wierutna bzdura bo
ta tzw. niezależność w rzeczywistości
oznacza podporządkowanie systemu politycznego będącego (lub, który przynajmniej
powinien być) reprezentacją i wyrazem
woli obywateli, których państwo jest reprezentantem.
Istnieją oczywiście państwa, które nie
zrzekły się tego świętego, suwerennego
prawa ale systematycznie są niszczone
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przez lichwiarski system przy pomocy różnych środków z napaściami zbrojnymi
włącznie.
Jak usprawiedliwia się taki stan rzeczy?
Tłumaczy się, że państwo, jako organizm
rządzony przez polityków, którzy wybrani
przez naród muszą dbać o interesy swoich obywateli dla przypodobania się im
wyprodukowałoby zbyt dużo tego pieniądza, wydałoby zbyt dużo i przez to po, powstałby chaos i ogólna bieda.
Natomiast bankierzy-zawodowcy, bardziej kompetentni i dalekowzroczni, wsłuchując się w tzw. rynek emitują odpowiednią ilość pieniądza, pożyczają go na bardzo dobrych warunkach stymulując rozwój, bogactwo i powszechny dobrobyt.
Wynika z tego, że naród to zgraja idiotów,
których reprezentanci są głupsi niż banda
brzuchatych bankierów.
Co jednak dzieje się w życiu realnym?
Czy ci „fachowcy” mają te wszystkie cechy, które im się przypisuje? Oczywiście,
że nie! W pewnych okresach rozdają tanie kredyty każdemu kto się nawinie przyczyniając się tym faktycznie do rozwoju
realnej ekonomii ale także tej złej, spekulacyjnej nie majacej nic wspólnego z potrzebami obywateli. Potem jednak podnoszą oprocentowanie, wymagania stawiane kredytobiorcom i jednym słowem
powodują deficyt pieniądza na rynku, spadek wartości wyprodukowanych dóbr i
przejmują po zaniżonych cenach to co obywatele wyprodukowali w pocie czoła.
Najlepszym przykładem jest tutaj Hiszpania ze swoim bumem budowlanym i krachem, który po nim nastąpił. Taki scenariusz systematycznie powtarza się na całym świecie.
Więc bankierzy są albo kretynami (w
co nie wierzę) albo są to pospolici przestępcy, których miejsce powinno być za
kratkami.
System, o którym mowa wyżej, ćwiczony na obywatelach ma ostatnio coraz
większe zastosowanie wobec państw. Doprowadza się podażą „taniego” pieniądza
do nadmiernego zadłużenia by w odpowiednim momencie przykręcić kurek i
żądać pokrycia powstałych w ten sposób
„strat” ze środków publicznych, oddania
części suwerenności, wyzbycia się podstawowych zasobów jak woda, infrastruk-

tura i innych strategicznych dóbr. Tutaj najlepszym przykładem jest Grecja.
Wykorzystując słabą pozycję państwa,
bankierzy wymuszają korzystne dla siebie
regulacje prawne, umożliwiające niczym
nieskrępowaną możliwość tworzenia baniek spekulacyjnych przy użyciu pieniędzy
obywateli i w konsekwencji na ich szkodę. Bo czym się tu przejmować?
I tak powstałe w ten sposób straty pokryje ubezwłasnowolnione państwo z pieniędzy swoich obywateli. Jaki cudownie
prosty patent...
Media pełne są tzw. „ekspertów”, którzy motają, używając niezrozumiałego dla
przeciętnego człowieka języka, by usprawiedliwić istniejący stan rzeczy. Wytłumaczyć, że taki stan rzeczy jest jedynym słusznym systemem i jeśli ktokolwiek jest winny to są to obywatele, którzy kochają nic
nie robić i żyć ponad stan.
Dzielę tych „ekspertów” na dwie kategorię. Część, ta zdecydowanie mniejsza,
to użyteczni idioci, zindoktrynowani skutecznie przez system. Pozostali to agenci
Lichwy, sowicie przez nią opłacani by mieszać ludziom w głowach.
Jeśli dodamy do tego polityków, skorumpowanych kretynów, którzy za swoje usługi
po zakończeniu kariery politycznej otrzymują wysoko płatne synekury w różnych
EBORach to mamy pełny obraz gówna,
w które wdepnęliśmy.
http://spiritolibero.neon24.pl/

Zachęcamy do odwiedzania bloga
Sekretariatu Przemysłu Chemicznego
NSZZ „Solidarność”

http://spchsolidarnosc.blog.pl/
Znajdziecie tam bieżące informacje
oraz aktualne i poprzednie numery
miesięcznika „SPCH Solidarność”
Redakcja „SPCH Solidarność”
wysyła miesięcznik
w formie elektronicznej.
Prosimy podawać adresy e-mail
na skrzynki Sekretariatu lub Redakcji

SPCH zatrudnia prawnika,
z którego pomocy
mogą korzystać
Organizacje Związkowe
zrzeszone w Sekcjach Krajowych.
Dariusz Sobolewski
e-mail: sobol144@wp.pl
tel. 609-808-747; 697 00 18 18

Czytaj „Tygodnik Solidarność” - niezależny tygodnik każdego polskiego pracownika!
nr 11 (282) listopad 2013

Gdzie są
nasze pieniądze?!
Rządowe statystyki mówią, że średnia
pensja w Polsce to ok. 3600. To znaczy, że średnie składki emerytalne to
703,08 zł miesięcznie - procent składki emerytalnej do ZUS jest stały, określony ustawowo. Liczba pracujących
na koniec II kw. 2011 to 16,163 mln.

C

o z tego wynika? Bardzo wiele, a właściwie
bardzo dużo. Dużo pieniędzy, oczywiście. Pomnóżcie urzędową i oficjalną liczbę zatrudnionych i oficjalną i urzędową średnią składkę emerytalna do ZUS. Powinno wam wyjść miesięcznie 11 375 519 400 zł, czyli ponad jedenaście
miliardów trzysta siedemdziesiąt pięć milionów!
To gigantyczne pieniądze, a jest to tylko składka
emerytalna.
Bawmy się dalej: pomnóżcie to razy 12 miesięcy, a wyjdzie na to, że w skali roku jest to 136
506 232 800 zł. czyli ponad 136 miliardów 506
milionów zł w roku!
Mamy w Polsce około 5 mln emerytów, dokładnie - w marcu 2011 było ich 4,979 mln. Rencistów nie liczę, bo na nich jest OSOBNA składka. Wychodzi mi zatem na to, że rocznie jest to
średnio 27 301 zł na emeryta, czyli miesięczna
emerytura średnio powinna wynosić 2 275 zł.
Tymczasem średnia emerytura - znowu wg rządowych, oficjalnych statystyk wynosiła w marcu
2011 zaledwie 1721,00 zł. Czyli o 554 mniej niż
wynika ze składek wyliczonych na podstawie
danych statystycznych.
Jak policzycie dalej, to wyjdzie wam nadwyżka 32% w stosunku do wydatków na emerytury
(czyli średnio ZUS jest na plusie około 2,5 miliarda zł miesięcznie, czyli 30 miliardów rocznie!
Tymczasem, rząd ubolewa, że budżet dopłaca
emerytur dziesiątki miliardów rocznie.
Wniosek jest taki: ktoś z trójki: GUS, ZUS,
rząd RP łże. Łże w bezczelny sposób. Co zatem dzieje się z nadwyżką? Może Rostowski
przesłał sfałszowane dane do GUS, wszak to,
używając eufemizmu, mistrz kreatywnej księgowości. Załóżmy jednak, że dane oficjalne są
prawdziwe, a więc wnioski zeń wynikające także. Proszę sobie wyobrazić, jaka gigantyczna
nadwyżka powstanie przy wydłużeniu czasu
pracy potrzebnego do osiągnięcia wieku emerytalnego. Oczywiście, pracy tej i tak nie ma, a
bezrobocie zamiast maleć wciąż rośnie, co również potwierdzają dane oficjalne. Na co ma pójść
taka nadwyżka? Gdzie jest kasa!
Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że być może
rząd z tej nadwyżki opłaca składkę do ZUS za
bezrobotnych, ale to nie są tak wielki pieniądze.
Jest jeszcze rzesza urzędników, trochę żołnierzy
i policjantów, służba zdrowia, nauczyciele, ale
oni otrzymują pensje z naszych podatków i od
tego płaca co miesiąc składkę do ZUS!
źródło: Internet

ZUS zbankrutuje
do 2020 roku
Fundacja Republikańska oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców przedstawiły „Raport o sytuacji ZUS”, w którym obie organizacje podważają rządowe prognozy dotyczące sytuacji systemu emerytalnego. Według autorów raportu, ZUS zbankrutuje w przeciągu 5-8 lat

W

perspektywie średnio- i długoterminowej
nie jest możliwe wypłacanie obecnie gwarantowanych świadczeń emerytalnych bez strukturalnych reform systemu emerytalnego bądź bez
zwiększonej presji fiskalnej, co w efekcie zabija
polską gospodarkę - powiedział Marcin Chłudziński, prezes Fundacji Republikańskiej.
Fundacja i ZPP uważają, że rząd mija się z
prawdą w swoich oficjalnych prognozach, twierdząc, że system jest wydolny, a wypłaty możliwe. Wprowadza obywateli w błąd, czyniąc następujące, nierealne wręcz, bajkowe założenia.
Jak czytamy w raporcie, są to:

- stabilny wzrost gospodarczy, aż do 2060 roku i
nieuwzględnienie cykli koniunkturalnych,
- stały wzrost płac realnych,
- stały spadek, a następnie utrzymywanie się na
niskim poziomie stopy bezrobocia,
- mechanizm waloryzacji świadczeń,
- brak uwzględnienia ryzyka migracyjnego jako
czynnika pomniejszającego bazę płatników.
Brak realizmu w założeniach powoduje, że w
zależności od sytuacji gospodarczej i przy istniejących progach zadłużenia, bilansowanie systemu może stać się niemożliwe w perspektywie 58-letniej.
Łączna kwota obciążenia finansów publicznych systemem emerytalnym to ponad 130 mld
zł rocznie, co stanowi niemal 30 proc. wszystkich
wydatków publicznych. Mimo przejęcia aktywów
z OFE, w budżecie na 2014 rok również zaplanowano 40 mld zł dotacji i nieoprocentowanych po

życzek z budżetu państwa. Dotacja do systemu
rośnie z roku na rok.
Eksperci szacują zadłużenie państwa wraz z
„długiem ukrytym” na około 200 proc. PKB. Należy ono do największych w Europie. Rząd nie podejmuje żadnych realnych działań, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo wypłacenia Polakom
tych pieniędzy w perspektywie ponad 5-letniej.
- Aby zwiększyć wydolność systemu, należałoby
zwiększyć liczbę odprowadzających składki,
zwiększyć podstawy (np. wzrost płac) lub zwiększyć składki. Żadna z tych opcji nie wchodzi w grę
w obecnej sytuacji - przekonuje Mariusz Pawlak,
główny ekonomista ZPP.
Wzrost płac w takim stopniu jest niemożliwy w krótkim
okresie, zaś podniesienie składek byłoby fatalne w skutkach
dla gospodarki. Liczba osób odprowadzających składki również się nie zwiększy, z powodu źle prowadzonej polityki prorodzinnej. W jej wyniku polski
współczynnik dzietności wynosi 1,3, podczas gdy dopiero poziom 2,1 gwarantuje zastępowalność pokoleń, a co za tym
idzie wydolność systemu emerytalnego.
Według prognozy ZUS,
ludność Polski będzie w kolejnych latach systematycznie się
zmniejszać - w 2060 roku wyniesie niecałe 32,5 mln osób.
Zmienia się także struktura
wiekowa społeczeństwa. Zwiększać będzie się
udział grupy w wieku poprodukcyjnym, a zmniejszać w wieku produkcyjnym (mimo niedawnego
podwyższenia wieku emerytalnego). Spowoduje
to wzrost obciążeń osób w wieku produkcyjnym.
Na powyższy scenariusz gromadzone są środki w Funduszu Rezerwy Demograficznej. Zostały
one jednak już w części wykorzystane, mimo że
prawo przewiduje taką możliwość wyłącznie w
przypadku niewydolności systemu wynikającej z
przyczyn demograficznych.
Powyższe czynniki mają druzgocący wpływ
na wyniki finansowe Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - deficyty wykazują tendencję wzrostową. Z każdym rokiem będzie coraz trudniej
finansować system. Wzrastają także wydatki.
Nawet zdyskontowane, w wariancie umiarkowanym, będą niemal dwukrotnie wyższe w roku
2060 niż obecnie.
www.forbes.pl
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KRZYZÓWKA
Poziomo: 1. brzdąc; 6. splot; 10. port nad Jeziorem Aralskim; 12. rzeka w południowo-zachodniej Francji; 13. presja; 14. kraj szerpów;
15. wyspa w archipelagu Bahama, w pobliżu
Kuby; 16. premier Turcji, w 1960 sądzony i
stracony; 19. osoba
A zajmująca się odpłatnie
pośrednictwem handlowym; 20. dawny chłop
na Rusi; 23. step z mustangami; 24. jeden z
3 składników określających typ człowieka; 26.
pogardliwie o starym mężczyźnie; 27. składnik Talmudu; 29. rzeka w północnej Tajlandii;
30. nowoczesny lekki, pływający czołg amerykański; 34. przecier owocowy; 36. rozpuszczalnik „nitro”; 38. jezioro w Botswanie, na pd.
od bagien Okawango; 39. mała nowelka kryminalna; 40. ważne dla pragmatyka; 41. zespół Marka Grechuty; 44. pantograf po polsku; 46. sztylet lub przypadłość; 49. dodatek
za dobrą pracę; 50. z gatunku sardynek; 51.
miasto w Chinach; 52. ssak z rodziny delfinowatych; 53. cyrulik z Sewilii; 54. linia na mapie; 55. półkolista wnęka w murze.
Pionowo: 1. wywar pozostały po pędzeniu
wódki; 2. Ernest,ur.1866,astronom opracował
tablice ruchu Księżyca; 3. gaz bojowy; 4. wyspa na O. Atlantyckim, główne miasto Freeport; 5. owad, szkodnik lasów iglastych; 6.
ryba mórz tropikalnych; 7. rosyjski reżyser,
m.in. „Matka”; 8. lampa z kloszem z alabastru; 9. nawóz azotowy; 11. wąż z „Księgi dżungli”; 17. zatoka Morza Karaibskiego; 18. postać z komedii W. Szekspira „Burza”; 20. ... i
Murat tworzą Eufrat; 21. region Francji – graniczy ze Szwajcarią; 22. okrycie wierzchnie bez
rękawów; 25. kawalarz; 28. wielkie jezioro koło
Węgorzewa; 31. bójka, szarpanina; 32. pogłębiarka, bagier; 33. waluta Nigerii; 34. dawniej stołówka wojskowa; 35. zapora na Sanie; 37. rzadkie imię żeńskie, imieniny 26-04
i 21.08; 39. annały; 42. ptak z rodziny alk; 43.
długość lub szerokość; 45. bite bezkarnie; 46.
przydomek rzymskiego rodu Porcjuszów; 47.
stolica Tunezji; 48. szarża; 49. tapicerski taboret bez nóg.
Hasło krzyżówki to myśl Voltera
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Jakie świadczenia przysługują w okresie czasowej Będziesz miała
niezdolności do pracy? Polsko święto!
Niezdolność do pracy to stan całkowitej bądź częściowej utraty zdolności do
pracy zarobkowej na skutek naruszenia sprawności organizmu nierokującej
odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu. Całkowita niezdolność
ma miejsce, gdy dana osoba nie może wykonywać żadnej pracy, częściowa niezdolność zachodzi natomiast, gdy pracy nie można wykonywać z powodu znacznej utraty owej zdolności.

Straszą słotą listopady.
Milczą groby. Przeszły Dziady.
Drzewa w niebo sterczą goło.
Niewesoło.
Niewesoło.

P

Kołysze się w polu badyl.
Mgiełka otuliła sady.
W chałupach szepczą o biedzie.
Kto pojedzie?
Kto pojedzie?

racownik pozostający w czasowej niezdolności do pracy może pobierać konkretne świadczenia pieniężne, przewidziane przepisami Kodeksu pracy. Zgodnie z treścią art. 92 KP, za czas
niezdolności pracownika do pracy wskutek:
 choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną - trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia - trwającej
łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego pracownik zachowuje prawo do 80 % wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe
wynagrodzenie z tego tytułu,
 wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo
choroby przypadającej w czasie ciąży - w okresie wskazanym w pkt 1 - pracownik zachowuje
prawo do 100% wynagrodzenia,
 poddania się niezbędnym badaniom lekarskim
przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów w okresie wskazanym w pkt 1 - pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia.
Powyższe wynagrodzenie oblicza się według
zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy
wymiaru zasiłku chorobowego i wypłaca za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając
dni wolnych od pracy. Wynagrodzenie takie:
 nie ulega obniżeniu w przypadku ograniczenia
podstawy wymiaru zasiłku chorobowego,
 nie przysługuje w przypadkach, w których pracownik nie ma prawa do zasiłku chorobowego.
Pamiętajmy, że za czas niezdolności do pracy
trwającej łącznie dłużej niż 33 dni w ciągu roku
kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia, trwającej łącznie dłużej
niż 14 dni w ciągu roku kalendarzowego, pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy na
zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Dodatkowo, jeżeli niezdolność do pracy powstała na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej pracownikowi przysługują następujące
świadczenia:
 zasiłek chorobowy - dla ubezpieczonego, którego niezdolność do pracy spowodowana została

wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową;
 świadczenie rehabilitacyjne - dla ubezpieczonego, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie
zdolności do pracy;
 zasiłek wyrównawczy - dla ubezpieczonego będącego pracownikiem, którego wynagrodzenie
uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
 "jednorazowe odszkodowanie" - dla ubezpieczonego, który doznał stałego lub długotrwałego
uszczerbku na zdrowiu;
 jednorazowe odszkodowanie - dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty;
 renta z tytułu niezdolności do pracy - dla ubezpieczonego, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej;
 renta szkoleniowa - dla ubezpieczonego, w stosunku do którego orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowaną wypadkiem przy pracy lub chorobą
zawodową;
 renta rodzinna - dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty uprawnionego do
renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby
zawodowej;
 dodatek do renty rodzinnej - dla sieroty zupełnej;
 dodatek pielęgnacyjny;
 pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w
przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym
ustawą.
Prawo do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego przedawnia się, jeżeli zadłużenie nie zostanie uregulowane w ciągu 6 miesięcy od dnia
wypadku lub od dnia złożenia wniosku o przyznanie tych świadczeń z tytułu choroby zawodowej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca
świadczenia w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do ustalenia prawa
do tych świadczeń, nie później jednak niż w ciągu 60 dni od spłaty całości zadłużenia.
Rafał Rodzeń, aplikant radcowski

Do Warszawy? Czy Krakowa?
Białystok coś przygotował.
Kto wyruszy? Dokąd? Czym?
Będzie dym.
Będzie dym.
Nad drogami tuman szary.
Matki prasują sztandary.
Telewizor wyłączony.
Biły dzwony.
Biły dzwony.
Ksiądz odradzał już podróże.
O kratach mówił, o murze,
a młodzi szczotkują glany.
Damy radę!
Radę damy!
Niech listopad słotą straszy.
Niech szykują pułk kamaszy.
Ustawiają tyraliery.
Na bariery!
Na bariery!
Mocne hasła narodowe.
Okrzyk łatwo wchodzi w głowę.
Nie oddamy listopada!!!
Iść wypada!
Iść wypada!
Cóż tam dymy, co nam słota.
Ugiąć musi się hołota.
Będziesz Polsko miała święto!
Jesteś Świętą!
Jesteś Świętą!

Marek Gajowniczek
5 XI 2013
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