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Będzie wojna o emerytury
Sędziom TK zabrakło odwagi w naprawieniu skut-
ków głupich decyzji politycznych, które każą pra-
cować aż do śmierci. Nigdy się się z tym nie
pogodzimy - komentuje Piotr Duda.       ...na str. 3

 Sprzedają „Naftę”
Pracownicy firmy wiertniczej Exalo Centrum
Kraków oskarżają główny zarząd spółki o
pozbywanie się krakowskich nieruchomości
firmy za ich plecami.                       ...na str. 10

ZUS, czy OFE&ZUS?
Każdy, kto zastanawia się, czy pozostać przy OFE,
czy zrezygnować, kierując całość składki do
ZUS-u, niech zada sobie jedno proste pytanie:
kto efektywniej wykorzysta te miliardy złotych –
ZUS czy polscy przedsiębiorcy.        ...na str. 12

 Rozliczmy hipokrytów
Obiecaliśmy, że będziemy rozliczać polityków
z tego co robią.  Czas doprowadzić do sytuacji,
że politycy będą bali się wyborców, a nie szefa
swojej partii - powiedział Piotr Duda    ...na str. 2

Nadeszły lata 90. Wtedy to ambicją rodziców,
dziadków i chrzestnych było obdarowywa-

nie dzieci „pierwszokomunijnych” komputerem.
Znajomi pytali mnie wówczas, jaki najlepiej wy-
brać dla milusińskiego. Narobiłem sobie wrogów,
bo niezmiennie odpowiadałem, że za wcześnie;
żeby najpierw pozwolić dziecku nauczyć się pi-
sać, czytać i rachować. Oburzenie przechodziło
nieomal w infamię, bo przecież dziecko „ma in-
formatykę” w szkole, że postęp, że cywilizacja.

Byłem jednym z pierwszych posiadaczy mode-
mu, za pomocą którego łączyłem się z zagranicz-
nymi „bebeesami”, żeby ściągać programy wspo-
magające moją pracę zawodową. Wtedy jeszcze
nikt nie wiedział, że wyrośnie z tego „Internet”.

W pierwszych dniach roku 2001 uświadomi-
łem sobie, że powszechność komputerów i coraz
bardziej rozpychającego się Internetu zaczyna
przybierać niepokojące rozmiary - te „dobrodziej-
stwa” zaczynają służyć zdalnemu sterowaniu
ludźmi! Przypomnijmy sobie, jaką psychozę na
świecie wywołał rozdmuchiwany „syndrom 2K”.
Świat miał wówczas nieomal wylecieć w powie-
trze, albo zapaść się w gigantycznym kolapsie! I
co? I pstro! A ludzie przeszli nad tym do porządku
dziennego… To był test możliwości trzymania
całych społeczeństw w szachu strachu, a strach
pozbawia zdolności logicznego myślenia… Test
możliwości trzymania za przysłowiowy pysk.

Niedawno minęły święta wielkanocne. Jak
zwykle dostałem dziesiątki życzeń - coraz mniej
„papierowych”, coraz więcej „majlowych” i
„esemesowych”. Co mnie zdziwiło, a nawet
zbulwersowało, to pełna ich „automatyzacja”.
Kartki papierowe z gotowymi wydrukowanymi
życzeniami, życzenia „majlowe” również wy-
syłane z automatu do dziesiątek, czy setek ad-
resatów, z których nadawca niewiele pamięta,
bo zapisały się też z automatu; dziwaczne ese-
mesy bez polskich znaków.

Najbardziej jednak zbulwersowała mnie bez-
myślność nadawców. Otóż znaczną ich więk-
szość znałem dotychczas jako zdeklarowanych

chrześcijan, a tu proszę - „wesołego dyngusa”,
„wesołego jajka”, „wesołych świąt”… Jeśli zda-
rzyło się komuś wysłać życzenia „wesołego alle-
luja” (czyli „wesołego weselcie się”) lub „niech
zmartwychwstały Chrystus…” to takie życzenia
ozdobione były jajeczkiem, bazią, zajączkiem,
kurczaczkiem lub parą w strojach ludowych ob-
lewającą się wodą…

Co ma z tym wspólnego powszechność kom-
puterów i Internetu? Ano ma. Potwierdza to - choć
częściowo - obawy mojego kolegi, bo narzędzia
te nie tyle „obróciły się przeciwko pracowniko-
wi” ile ludzie z lenistwa obrócili te narzędzia prze-
ciwko sobie. Po dwudziestu kilku latach penetro-
wania nas przez komputery zacząłem chylić czo-
ła przed przewidywalnością mojego starszego
kolegi. Bo cóż się stało przez te lata (a Polska i
Polacy mogą być tu „wzorcem” do pokazywania
światu; do ostrzegania świata).

Ze społeczeństwa, które zadziwiło świat soli-
darnością, zdusiło komunistów gromadząc się nie-
zliczonymi tłumami witając - świętego dzisiaj -
Jana Pawła II, społeczeństwa, które w tamtych
latach nie miało praktycznie telefonów, o kompu-
terach nie wspominając, staliśmy się pojedynczy-
mi mieszkańcami Polski, którzy nie potrafią się
zbuntować, boją się pokazać władzy „gest Koza-
kiewicza”, zamykają się przed sobą za coraz
bardziej ciężkimi i uzbrojonymi drzwiami…

Przestaliśmy czytać, przestaliśmy się spotykać
i wymieniać myśli i poglądy, przestaliśmy byś so-
lidarni. Wystarcza nam fejsbuk, twitter i zbiór ad-
resów majlowych, z których już 90 proc. nie wi-
domo, do kogo należy…

Narzędzia, które powinny służyć nam do orga-
nizowania się, do błyskawicznej łączności, do na-
tychmiastowych - solidarnych - reakcji obrócili-
śmy przeciwko sobie obracając się jednocześnie
do siebie plecami…

Jeszcze na początku wieku XXI rozmawiali-

Żyletki z CIA
Kiedy pod koniec lat 80. instalowa-
łem pierwsze „pecety” ówczesny
przewodniczący NSZZ „Solidarność”
wyrażał swoje zaniepokojenie obawia-
jąc się, „że te komputery obrócą się
przeciwko pracownikom”. Obśmiany
przez mnie za taką ignorancję wyco-
fywał się rakiem, ale swoich obaw gło-
sić nie zaprzestał.

śmy ze starymi „solidaruchami” o tym, że gdyby-
śmy w czasach powstawania „Solidarności”  mieli
takie narzędzia jak komputery i Internet to za-
pewne granica na Uralu byłaby polsko-chińską
granicą pokoju… Nic z tego, gdybyśmy wtedy już
mieli te narzędzia, to rozleniwieni nimi dalej tkwi-
libyśmy w siermiężnej komunie, w swojej kla-
wiaturowej, bezpiecznej, opozycji.

Zastanawiam się co się stanie - w świetle
ostatnich wydarzeń na Ukrainie i w Rosji - kie-
dy car Putin wyda ukaz pełnej kontroli Interne-
tu jako siedliska szpionów z CIA? Wyobraża-
cie sobie Polskę bez Internetu!? Przewiduję
fale samobójstw…                               Michał Orlicz
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Szef Związku przedstawił założenia kam-
panii społecznej przygotowanej przez

NSZZ „Solidarność” -  „Sprawdzam poli-
tyka”. Jej celem będzie rozliczanie przed
wyborami do Parlamentu Europejskiego
posłów z ich aktywności w Sejmie i Sena-
cie. „Solidarność” będzie piętnować tych
kandydatów do PE, którzy głosowali za
przyjęciem antypracowniczych przepisów.
Stało się to możliwe dzięki stronie interne-
towej www.sprawdzampolityka.pl, gdzie
można prześledzić aktywność posłów i
senatorów w poszczególnych głosowa-
niach. Dzięki temu wyborcy będą mogli
świadomie podejmować decyzje dotyczą-
ce kandydatów ze swoich okręgów wy-
borczych.

Przewodniczący przypomniał, że od lat
słychać, jakoby związki zawodowe, kościół
czy też inne organizacje społeczne nie po-
winny mieszać się do polityki. Według

Dudy to hasło wymyślili politycy, którzy
boją się kontroli społecznej. Boją się, bo
jest bardzo duża różnica miedzy tym co
obiecują, a tym co realizują. - Wśród 120
kandydatów na europosłów jest 70 takich,
którzy powinni się zapaść pod ziemię ze
wstydu - tłumaczył przewodniczący - Przez
ostatnie 3 lata głosowali w Sejmie nad
antypracowniczymi rozwiązaniami, a te-
raz ci hipokryci mają czelność stawać
przed wyborcami i prosić o ich głosy.

Lider „S” zwracał uwagę, że w następ-
nej kadencji w PE będą się toczyły bardzo
ważne dyskusje na temat przyszłości Eu-
ropy, zostaną uchwalone istotne dla pra-
cowników dyrektywy w sprawie czasu
pracy czy płacy minimalnej. - Dlatego po-
trzeba nam polityków, którzy rozumieją te

sprawy i nie zepsuli polskiej pracy - za-
znaczył Duda.

Odsłaniając kolejne billboardy ze zdję-
ciami polityków, którzy „głosowali w spo-
sób antypracowniczy i antyobywatelski”,
przewodniczący przypominał kolejne gło-
sowania w Sejmie, które przynoszą wstyd
kandydatom do Europarlamentu m.in  w
sprawie wydłużenia wieku emerytalnego,
wydłużenia czasu pracy, płacy minimalnej,
prawa do zgromadzeń. - Chcemy, żeby
strona www.sprawdzampolityka.pl weszła
w krew polskim wyborcom - podkreślał
Duda - Tak, aby w każdych kolejnych

wyborach Polacy mogli sprawdzać jak
politycy wywiązali się ze swoich obietnic,
głosując nad kolejnymi ustawami w Sej-
mie i Senacie.

Kampania społeczna opiera się również
na billboardach, które zawisną w 13 okrę-
gach wyborczych, a także na spotach ra-
diowych i telewizyjnych. W najbliższym
czasie na ulicach miast pojawią się także
przyczepy reklamowe, przypominające o
trwającej akcji. Spoty www.sprawdzam-
polityka.pl pojawią się w serwisach inter-
netowych, biznesowych oraz informacyj-
nych m.in dailymotion.pl, salon24.pl. ban-
ki.pl, niezalezna.pl. Reklamy radiowe usły-
szymy m.in. w radiu Zet, RMF na Maxxa,
Programie 1 PR, TOK FM.

www.solidarnosc.org.pl

Rozliczmy hipokrytów
Ruszyła kampania „Sprawdzam polityka”

- Obiecaliśmy dwa lata temu, że będziemy rozliczać polityków z tego co robią -
powiedział Piotr Duda, przewodniczący KK otwierając konferencję prasową w
historycznej sali BHP -  Czas doprowadzić do sytuacji, że politycy będą bali się
wyborców, a nie szefa swojej partii.

Blog SPCH NSZZ „Solidarność”
http://spchsolidarnosc.blog.pl/

Znajdziecie tam bieżące informacje
oraz aktualne i poprzednie numery
miesięcznika „SPCH Solidarność”

www.solidarnosc.org.pl
Strona internetowa Zwiazku

w nowej odsłonie!
Zachęcamy do odwiedzin!

Piotr Duda zainaugurowal również
strone internetową www.sprawdzam-
polityka.pl, pierwsze w Polsce tak pro-
stego narzędzie, które pozwoli lepiej
kontrolować reprezentujących nas po-
lityków.

Jesteście Państwo w miejscu, gdzie każdy
może sprawdzić jak poseł czy senator z

jego okręgu głosował w sprawach najważ-
niejszych z punktu widzenia spraw pra-
cowniczych, społecznych i obywatelskich.
Czy dotrzymał swoich przedwyborczych
obietnic. Czy działał w interesie swoich
wyborców.

Takie informacje są oczywiście dostęp-
ne na stronach sejmu i senatu. Ale głoso-
wań jest dużo i giną w nich tematy, które
nas najbardziej dotyczą. Dzięki niej moż-
na skontrolować naszego reprezentanta
jak głosował w sprawie wieku emerytal-
nego, kodeksu pracy, ustawy o zgroma-
dzeniach. Jak zachował się wobec na-
szych obywatelskich wniosków referen-
dalnych dot. wieku emerytalnego czy obo-
wiązku szkolnego 6-latków. Dzięki tej wie-
dzy będziecie mogli Państwo bardziej świa-
domie podejmować decyzje wyborcze.

Jako społeczeństwo musimy doprowa-
dzić do sytuacji, gdzie politycy będą bar-
dziej bali się wyborców, niż szefa swojej
partii. Żeby politycy wykonywali wolę
społeczeństwa, a nie działali na rzecz in-
teresu swojej partii.

W bieżących wyborach do Europarla-
mentu startuje blisko 120 posłów i senato-
rów. Kliknij na ikonę Eurowybory i zobacz
jak głosowali w Polsce. Jest pewne, że tak
samo będą głosować w Parlamencie Eu-
ropejskim. Sprawdź, czy tego chcesz.
Sprawdź i podejmij świadomą decyzję.

Piotr Duda
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       Ujawniamy. 5 maja szykuje
pan zadymę, jakiej jeszcze nie było w
tym kraju. Co to będzie?
Piotr Duda: -5 maja kontynuujemy naszą
akcję protestacyjną.
- Nie kontynuujecie, ale coś zaczynacie.
- Zaczynamy, ale dla mnie to kontynuacja.
Przypomnę, że kiedy zrobiliśmy happening
pod Sejmem, kiedy niektórzy mówili, że
urządziliśmy jego blokadę, zapowiadałem,
że przyjdzie czas na to, żebyśmy rozliczyli
polityków. 5 maja przyjdzie na to czas.
Rozliczymy tych, którzy głosowali za pod-
niesieniem wieku emerytalnego, robiąc
szkodę polskim pracownikom, a teraz chcą
czmychnąć do Parlamentu Europejskiego.
- Co im zrobicie?
- Będziemy przygotowywać kampanię.
Mamy takie narzędzie, o którym nie chcę
teraz mówić, ale będziemy je promować,
żeby każdy wyborca mógł zobaczyć, jak
jego milusiński zachowywał się przez
ostatnią kadencj ę i co robił w sprawach
ważnych dla pracowników.
- Wiem, że będzie ostro. Widziałem kil-
ka z tych materiałów i wiem, że macie
kłopoty z tym, żeby zostały one opubli-
kowane.
- Nie po raz pierwszy łudzimy się, że żyje-
my w państwie demokratycznym. Okazuje
się, że nie. Przykład to referendum eme-
rytalne. Zebraliśmy 2,5 mln podpisów pod
jego rozpisaniem, a politycy mówią: „Nie!”.
- To panu zarzucają, że nie jest pan de-
mokratą. Lech Wałęsa twierdzi, że nisz-
czy pan demokrację.
- Jako obywatele mamy prawo wyrażać
swoje niezadowolenie.
- A kiedy ostatnio widział się pan z Wa-
łęsą?
- Kilka miesięcy temu na pogrzebie matki
ks. Popiełuszki. Spotkaliśmy się na pleba-
nii. I tyle.
- Podaliście sobie ręce? Rozmawialiście?
- Podaliśmy sobie ręce. Pan prezydent jak
zawsze zrobił zdjęcie. Posłał je w świat.
- O czym rozmawialiście?
- Prawie o niczym. Zjedliśmy trochę sę-
kacza...
- Nie boi się pan, że jak pan będzie
mówił wyborcom, na kogo głosować, a
na kogo nie, to pan się politycznie za-
angażuje?
- Nie angażuję się politycznie. Przede
wszystkim jestem obywatelem tego kraju

Tusk to kłamca
Kłamał w wielu sprawach
Zapewniam, że nie wybieram się do polityki - mówi przewodniczący Solidarno-
ści w rozmowie z „Supr Expressem”.

i mam prawo rozliczać polityków z tego,
co zrobili. To jest tak, że jak są spotkania z
politykami, to mamy w nich brać udział.
Jak są wybory, mamy iść głosować. Ale
jak już chcemy ich rozliczyć, to już jest
polityka. No przepraszam bardzo, ale jaka
polityka? Angażowałbym się w politykę,
gdybyśmy ja albo Komisja Krajowa po-
wiedzieli publicznie, żeby głosować na tę
lub inną partię.
- Pan tak nie mówi?
- Absolutnie nie. Dopóki ja jestem prze-
wodniczącym Komisji Krajowej, takiej
uchwały nie będzie.
- Ta kampania, która ruszy 5 maja, bę-
dzie sekowała polityków wszystkich
opcji?
- Wszystkich, który zachowywali się tak,
a nie inaczej. Następna kadencja PE zde-
cyduje, czy Europa będzie socjalna, czy
liberalna. Będą głosowane dyrektywy do-
tyczące czasu pracy czy umów śmiecio-
wych. A jak nasi politycy głosowali tak a
nie inaczej, to myśli pan, że w PE będą
inaczej głosować?
- A skąd Tusk ma wziąć pieniądze na
emerytury od 65. roku życia?
- Tu nie potrzeba żadnych pieniędzy. To,
co pokazała Angela Merkel w koalicji z
SPD, że chodzi o lata pracy. Chodzi o to,
żeby przechodzić na emeryturę po speł-
nieniu pewnych warunków - wiek plus
przepracowane lata.
- Premier przekonuje, że nie ma na to
pieniędzy.
- Kłamie. Od dawna mówimy, że co z tego,
że ktoś będzie pracował do 67. roku życia
na umowę-zlecenie i pracodawca nie od-
prowadzi mu żadnej składki emerytalnej.
Kto zapłaci za emeryturę? Czy od tego
przybędzie pieniędzy w systemie? Oczywi-
ście, że nie. Chodzi o to, żeby pracować i
odprowadzać składki. - Pan wie lepiej ode
mnie, że w ZUS nie ma żadnych pieniędzy.
- A widzi pan, co premier robi? Mówi, że
ZUS jest gwarancją i on będzie w ZUS.
- A pan będzie w ZUS czy w OFE?
- Trudno mi powiedzieć. Nie chcę nic ni-
komu sugerować, ale powiem tylko tyle -
przekazywanie do OFE 2,9 proc. składki
emerytalnej, brak wyboru ze strony rzą-
du. Tak to skonstruowali, żeby nie było
innego wyjścia niż ZUS.
- Ciekaw jestem, czy nadal myśli pan

tak o premierze: „Z nim nie ma gadki
szmatki, z której nic nie wynika. Z nim
jest konkretna dyskusja”.
- Jest konkretna dyskusja, ale wynika z
niej jedno - ze spotkania z nami chce wyjść
z poczuciem, że ma rację. Tak to nie po-
winno wyglądać.
- Twierdzi pan, że z nim nie ma gadki
szmatki, a powiedział pan, że jest
kłamcą.
- Bo jest. Kłamał w wielu sprawach.
Chciałem z nim spotkać się w sprawie
ustawy o elastycznym czasie pracy. Nie
przyszedł, a ustawa została przyjęta. Póź-
niej w telewizji mówi o tym, że to Duda
złamał dialog.
- A pan mówi: głosujemy tylko na tych
ludzi, którzy mówili, że wiek emerytal-
ny to 65 lat, a nie 67?
- Nie tylko. Wiele jest spraw dotyczących
choćby płacy minimalnej, elastycznego
czasu pracy i działań prospołecznych.
- Pan będzie się starał o reelekcję w tym
roku?
- Jeżeli delegaci będą chcieli. Będę roz-
mawiał jeszcze na Komisji Krajowej...
- Nie pytam delegatów, tylko pana.
- Jeżeli tak, to tak. Jestem po kolejnym
etapie wyborów związkowych, bo u nas
trzeba się wybierać od samego spodu do
samej góry. Najpierw organizacja zakła-
dowa, elektorem, delegatem na region, z
regionu na kraj. Trzeba te wszystkie szcze-
ble przechodzić. A niejednokrotnie na dole
członkowie związkowi mówią gorzkie sło-
wa. Od tego jestem. Nie ma co się ukry-
wać. Dlatego dziwię się politykom, żeby-
śmy ich wybierali, a potem są oderwani
od rzeczywistości. Gdybym robił tak jak
oni, nie miałbym nawet co marzyć o re-
elekcji, bo by mnie związkowcy ustawili
w odpowiednim szeregu.
- W przyszłości widzi się pan w polityce?
-Absolutnie nie. Jestem niepokorną duszą.
- Na pewno nie? Żebym panu nie przy-
pomniał za parę lat.
- Mogę pana o tym zapewnić. Z moim
charakterem w klubie parlamentarnym
byłbym może ze dwa dni. Nikt by mi nie
kazał głosować tak lub tak.

Rozmawiał Sławomir Jastrzębowski
Super Express
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Tylko sześciu sędziów z piętnastu zgłosiło zda-
nie odrębne. Mimo wyroku ustawa wydłużają-

ca wiek emerytalny narusza konstytucję – uważa
prof. Hrynkiewicz. – Rząd w sposób absolutnie bru-
talny wprowadził tę ustawę. Skoro już to zrobił, to
Trybunał ją zatwierdził – skomentowała profesor.

Solidarność wykorzystała w Polsce wszelkie
dostępne środki przeciwko wprowadzeniu w życie
ustawy. Złożyła wniosek o przeprowadzenie refe-
rendum. Zorganizowała protesty. Złożyła skargę
do TK. - Dzisiaj pozostaje nam już tylko skarga do
MOP i działania na rzecz odsunięcia od władzy
tych polityków, którzy wprowadzili wydłużenie
wieku emerytalnego – stwierdził Piotr Duda.

Prawo i Sprawiedliwość, które wraz ze związ-
kowcami złożyło wniosek do TK o zbadanie, czy
ustawa jest zgodna z konstytucją, obiecuje: „Jeśli
przejmiemy władzę, obniżymy wiek emerytalny”.
W Polsce jest duże bezrobocie, więc wydłużenie
wieku emerytalnego powoduje, że rynek pracy kur-
czy się jeszcze bardziej.

Szef OPZZ Jan Guz zarzucił sędziom, że wy-
dając decyzję, wzięli pod uwagę jedynie budżet
państwa, nie licząc się z potrzebami obywateli.
Uważa też, że rząd zabrał się do naprawy syste-
mu „od tyłu”, czyli od podniesienia wieku emery-
talnego, co nie spowoduje zwiększenia liczby
zatrudnionych.
– Po 50. roku życia pracuje jedna trzecia obywa-
teli, a po 60. roku życia zaledwie 12 proc. Pola-
ków. Pracodawcy nie chcą zatrudniać osób w
zaawansowanym wieku i dlatego należy najpierw
rozwiązać problem polityki zatrudnienia, ochro-
ny zdrowia, a potem zmieniać wiek emerytalny –
twierdzi Józefa Hrynkiewicz.

W co czwartej polskiej rodzinie są osoby bez-
robotne i poszukujące pracy. Ponad 2,5 mln Pola-
ków emigrowało z powodu braku zatrudnienia w
kraju. Rząd problem zdolności do pracy osób star-
szych potraktował zdawkowo. Tymczasem - jak
pokazują badania GUS i Eurostatu - jesteśmy spo-
łeczeństwem schorowanym. - W polskich realiach
wiek 67 nie jest wiekiem rozpoczynania nowego
życia na emeryturze, ale czasem chorowania i
umierania - przypomina Piotr Duda.

Rząd już w swoim „Wieloletnim planie finan-
sów państwa na lata 2014–2017” założył, że bę-
dziemy aktywni zawodowo dłużej niż do osią-
gnięcia wieku emerytalnego. Żenująco niskie
świadczenia będą motywowały nas do późnego
przechodzenia na emeryturę - uzasadnia rząd.

Podczas gdy ekipa Donalda Tuska czyni Pola-
ków niewolnikami pracy, niemiecki rząd obniża
wiek emerytalny z 65 do 63 lat i planuje podnie-
sienie pensji niektórym grupom pracowniczym.

Dorota Skrobisz - Gazeta Polska codziennie

Trybunał Konstytucyjny orzekł 7 maja,
że podwyższenie wieku emerytalne-

go dla kobiet i mężczyzno do 67 lat jest
konstytucyjne. Zakwestionował jedynie
emerytury częściowe. „Solidarność” z roz-
czarowaniem przyjęła wyrok.

Związek od początku sprzeciwiał się re-
formowaniu systemu emerytalnego poprzez
podniesienie wieku uprawniającego do
przejścia na emeryturę. „Solidarność” do-
magała się poddania planowanych zmian
pod głosowanie w referendum. Sejm od-
rzucił wniosek. W sierpniu Komisja Krajo-
wa zdecydowała o skierowaniu skargi do
Trybunału Konstytucyjnego w sprawie
wydłużenia wieku emerytalnego. Zdaniem
Związku  zrównanie wieku emerytalnego
kobiet i mężczyzn oraz zróżnicowanie wa-
runków nabycia prawa do tzw. emerytur
częściowych w zależności od płci jest nie-
zgodne z Konstytucją RP. „Solidarność”
skarży również nieprzestrzeganie przyjętej
w Polsce w 2013 r. konwencji Międzyna-
rodowej Organizacji Pracy nr 102 w spra-
wie minimalnych norm zabezpieczenia spo-
łecznego. Konwencja zaleca, aby wiek
uprawniający do emerytury nie przekraczał
65 lat.  Dopuszcza się ustalenie wyższego
wieku, ale powinno to być uzależnione od
zdolności do pracy osób starszych w da-
nym kraju. Związek zwraca uwagę, że ten
warunek w Polsce nie został spełniony. We
wrześniu 2012 „Solidarność” rozpoczęła
kampania informacyjną pod hasłem – „Nie

Większości sędziom Trybunału Kon
stytucyjnego zabrakło odwagi w

naprawieniu skutków głupich decyzji
politycznych, które każą Polakom pra-
cować aż do śmierci. Nigdy się się z tym
nie pogodzimy.

Solidarność wykorzystała w Polsce
wszelkie dostępne środki. Złożyliśmy

Sędziom zabrakło odwagi
Wyrok TK niekorzystny
dla społeczeństwa

- Większości sędziom Trybunału Konstytucyjnego zabrakło odwagi w naprawie-
niu skutków głupich decyzji politycznych, które każą Polakom pracować aż do
śmierci - komentuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie pod-
niesienia wieku emerytalnego Piotr Duda, przewodniczący KK - Nigdy się się z
tym nie pogodzimy.

chcemy pracować aż do śmierci”, przypo-
minającą o skutkach wydłużenia wieku
emerytalnego. Spoty informacyjne były
wyświetlane w kinach oraz w internecie.

Zgodnie z danymi GUS i Eurostatu tyl-
ko niewielka część społeczeństwa zacho-
wuje po 65 roku życia zdolność do pracy
zawodowej. Choć wydłuża się średnia dłu-
gość życia, skraca się tzw. długość życia
w zdrowiu. Oznacza to, że w polskich re-
aliach wiek 67 lat nie jest wiekiem rozpo-
czynania nowego życia na emeryturze, ale
wiekiem chorowania i umierania.

Trybunał Konstytucyjny niejednogłośnie
uznał, że podwyższenie wieku emerytalne-
go do 67. roku życia jest zgodne z konsty-
tucją. Pełny skład TK - przy sześciu zda-
niach odrębnych co do różnych punktów
wyroku - uznał, że zaskarżone przez NSZZ
„Solidarność”, posłów PiS i OPZZ przepi-
sy o podwyższeniu wieku emerytalnego do
67 lat są zgodne z ustawą zasadniczą i kon-
wencją Międzynarodowej Organizacji Pra-
cy. Tylko sędzia Zbigniew Cieślak stwier-
dził, że cała nowelizacja jest niezgodna z
konstytucją, ponieważzostała wprowadzo-
na bez wymaganych konsultacji społecz-
nych i wysłuchania związków zawodo-
wych. Pozostali sędziowie zwracali uwagę
na wybrane elementy nowelizacji.
- Jedno jest pewne. Sprawy wydłużonego
wieku emerytalnego nie odpuścimy - pod-
kreśla szef „Solidarności”.

www.solidarnosc.org.pl

Wieku emerytalnego nie odpuścimy
Komentarz przewodniczącego KK
NSZZ “Solidarność” w sprawie de-
cyzji TK uznającej wydłużenie wie-
ku emerytalnego za zgodny z kon-
stytucją.

wniosek o przeprowadzenie referendum,
organizowaliśmy protesty, złożyliśmy skar-
gę do TK. Dzisiaj pozostaje nam już tylko
skarga do MOP i działania na rzecz odsu-
nięcia od władzy tych polityków, którzy
wprowadzili wydłużony wiek emerytalny.

Inicjatywa obywatelska www.spraw-
dzampolityka.pl, którą rozpoczęła „So-
lidarność” jest krokiem w tym kierunku i
będzie kontynuowana przy kolejnych
wyborach. Do skutku.

Jedno jest pewne. Sprawy wydłużone-
go wieku emerytalnego nie odpuścimy.

Piotr Duda

Będzie wojna
o emerytury
Sędziowie uznali, że podwyższenie wie-
ku, w którym przechodzi się na eme-
ryturę, jest konstytucyjne. Prof. Józe-
fa Hrynkiewicz z PiS-u mówi wprost:
To wyrok na zamówienie.



Żądaj w Komisji Zakładowej i w salonach prasowych- Czytaj „Tygodnik Solidarność”!
nr 5 (288) maj 2014  5

Związkowcy z „Solidarności”
ZA Puławy

Podniesienie wieku emerytalnego do 67 lat dla
kobiet i mężczyzn jest zgodne z Konstytucją i

ratyfikowaną przez Polskę konwencją Między-
narodowej Organizacji Pracy – orzekł Trybunał
Konstytucyjny w 12-osobowym składzie. Sześcio-
ro sędziów złożyło zdania odrębne.

Trybunał uznał, że decyzja władz w tej sprawie
nie narusza konstytucyjnej zasady zaufania obywa-
teli do państwa i stanowionego prawa, ochrony praw
nabytych, sprawiedliwości społecznej i równego trak-
towania. Nie narusza też ratyfikowanej przez Polskę
konwencji nr 102 MOP, która standardowy wiek
emerytalny ustala na 65 lat, a na jego podniesienie
pozwala tylko, jeśli w danym kraju są warunki do
wykonywania pracy przez osoby starsze i osiągnię-
cia przez nie wieku emerytalnego.

Opozycja uznała decyzję TK za werdykt poli-
tyczny. „Solidarność” zapowiada skargę do or-
ganów międzynarodowych, w pierwszej kolejno-
ści do MOP. – Większości sędziów Trybunału
Konstytucyjnego zabrakło odwagi w naprawie-
niu skutków głupich decyzji politycznych, które
każą Polakom pracować aż do śmierci – sko-
mentował orzeczenie Piotr Duda, przewodniczą-
cy KK NSZZ „S”.
Wolnoamerykanka

Werdykt zapadł w pełnym składzie, ale aż sze-
ściu sędziów zgłosiło zdania odrębne do wyroku
w jego poszczególnych częściach. Rozprawie
przewodniczył sędzia Andrzej Rzepliński, prezes
Trybunału Konstytucyjnego.
– Państwo ma obowiązek zapewnić obywatelom
bezpieczeństwo emerytalne (art. 67 ust. 1 Konsty-
tucji). Ustawodawca, mając świadomość złej kon-
dycji systemu emerytalnego, miał nie tylko prawo,
ale i powinność podjęcia działań naprawczych. Jako
środek naprawczy wybrał metodę podwyższenia
wieku emerytalnego. Miał prawo to uczynić. W
prawa socjalne można ingerować głęboko, jeśli nie
mają pozostać pustą obietnicą – uzasadniała sta-
nowisko Trybunału sędzia Sławomira Wronkow-
ska-Jaśkiewicz. Zwróciła uwagę, że Konstytucja
RP nie określa wieku emerytalnego, odsyłając w
tej sprawie do ustaw zwykłych, ale zastrzegła, że
wyznaczenie tego wieku na zbyt wysokim pozio-
mie, „niemożliwym do wyegzekwowania”, było-
by naruszeniem Konstytucji.

Wronkowska-Jaśkiewicz tylko pobieżnie odnio-
sła się do konwencji MOP. – Prognozy przedsta-
wiono. Mogą się nie potwierdzić. Wtedy możliwe
będzie zaskarżenie tej ustawy przed organami mię-
dzynarodowymi – powiedziała. Wątpliwości TK
wzbudził też brak po stronie rządu kompleksowych
działań naprawczych systemu, takich jak polityka
prorodzinna czy rozwiązania rynku pracy.

Zdanie odrębne do całości wyroku TK złożył
sędzia Zbigniew Cieślak. Argumentował, że usta-
wodawca, podnosząc wiek emerytalny, naruszył
Konstytucję RP w stopniu kwalifikowanym, co
powinno skutkować usunięciem całej ustawy z
systemu prawnego. Trybunał, jak podkreślił, po-
winien patrzyć na Konstytucję w sposób syste-
mowy, tj. oceniać treść normatywną przepisów w
świetle zawarowanych Ustawą Zasadniczą war-
tości, które w tym wypadku zostały naruszone.

Sędziowie podzieleni
NSZZ „Solidarność” wystąpi do Międzynarodowej Organi-
zacji Pracy o zbadanie legalności podniesienia wieku eme-
rytalnego Polakom

Sędzia Mirosław Granat w zdaniu odrębnym
nie podzielił stanowiska TK, iż Konstytucja przy-
znaje ustawodawcy zwykłemu „carte blanche”
w kwestii ustalania wieku emerytalnego. – Kwe-
stia wieku emerytalnego nie może być scedo-
wana wyłącznie na ustawodawcę. Inaczej kto
powstrzyma kolejne rządy przed dalszym pod-
noszeniem tego wieku? – podnosił sędzia Gra-
nat. – Skoro Trybunał uchylił się od zinterpreto-
wania tej sprawy w świetle Konstytucji, to obec-
nie nie ma żadnych gwarancji prawnych, za
wyjątkiem stanu finansów państwa i rynku. Za-
sady państwa prawa ustępują zasadzie równo-
wagi budżetowej – zauważył.
Złamana umowa
– Ustawodawca naruszył zasadę zaufania oby-
watela do państwa i tworzonego przez nie prawa.
Umowa społeczna będąca podstawą każdego
systemu ubezpieczeń społecznych została przez
państwo złamana – stwierdziła w zdaniu odręb-
nym sędzia Teresa Liszcz. Doszło także, jej zda-
niem, do naruszenia konwencji MOP, ponieważ
Polska nie spełnia warunków MOP, które pozwa-
lają wydłużyć okres pracy powyżej 65 lat.
– Jesteśmy na dalekim 87. miejscu w świecie
pod względem stanu zdrowia populacji. Jakość
opieki zdrowotnej jest fatalna, zwłaszcza opieki
nad starszymi. Owszem, medycyna przedłuża
ludziom życie, ale to nie jest życie w zdrowiu
pozwalającym na pracę zarobkową. Przekwali-
fikowanie do lżejszej pracy to czysta teoria.
Gdzie program? Gdzie miejsca lekkiej pracy?
Obecnie stopień aktywizacji zawodowej wśród
ludzi po sześćdziesiątce jest śladowy, a prze-
cież od podwyższenia wieku emerytalnego ani
zatrudnienie, ani PKB nie wzrośnie – uzasad-
niała sędzia Liszcz. – Mamy 13-procentową sto-
pę bezrobocia, dwa miliony bezrobotnych, w tym
jedna czwarta młodzieży. Czy jest sens wymu-

szania pracy na 60-latkach w tej sytuacji? – pyta-
ła sędzia. Polemizując z sędzią Rzeplińskim, który
przekonywał na rozprawie, że praca „nie jest
katorgą”, lecz warunkiem godności człowieka,
sędzia Liszcz zwróciła uwagę, że „nie wszyscy
mają szczęście pracować w tak komfortowych
warunkach jak Trybunał”.
– Znam ludzi, dla których praca jest katorgą.
Wielu pracodawców, zwłaszcza prywatnych,
narusza godność pracowników. Ci ludzie odli-
czają czas do emerytury – oświadczyła Liszcz.

Według sędziego Marka Kotlinowskiego, usta-
wodawca może ingerować w stosunki ubezpie-
czeniowe tylko na przyszłość, nie ma natomiast
prawa zmieniać zakresu ryzyka ubezpieczenio-
wego pracowników w okresie pracy.
– W Polsce wyodrębniły się dwie grupy obywa-
teli. Pierwsza to służby mundurowe, wobec któ-
rych ustawodawca dotrzymuje słowa, a druga
to zwykli obywatele płacący na ZUS, którym w
każdej chwili można zmienić zasady ubezpie-
czenia – powiedział Kotlinowski. – Państwo po-
winno traktować jednakowo wszystkich obywa-
teli – podkreślił.

Spośród przepisów ustawy z 2012 r. o podnie-
sieniu wieku emerytalnego, zaskarżonych do TK
przez KK NSZZ „Solidarność”, grupę posłów
PiS oraz OPZZ, Trybunał tylko jeden przepis
uznał za sprzeczny z Ustawą Zasadniczą. Cho-
dzi o regulacje dotyczące emerytur częścio-
wych, które przyznają kobietom prawo do czę-
ściowego świadczenia (50 proc. emerytury)
wcześniej niż mężczyznom. Mężczyźni mogą
starać się o świadczenie po ukończeniu 65 lat,
podczas gdy kobiety – 62 lat. Zakwestionowane
przepisy nie zostały jednak uchylone przez TK.
Będą obowiązywać w dotychczasowym kształ-
cie do czasu poprawienia ich przez parlament.

Małgorzata Goss - Nasz Dziennik

Większość dzisiejszych 30-, 40- i 50-latków
będzie starała się pracować jak najdłużej.

Relacja emerytury do ostatniej pensji, będzie bo-
wiem radykalnie malała. Oznacza to, że osoba prze-
chodząca na emeryturę w 2014 r. i zarabiająca śred-
nią krajową 3,7 tys. zł dostanie nieco ponad 2 tys. zł
emerytury. Emerytura za 30 lat będzie tymczasem
odpowiednikiem dzisiejszych 1,4 tys. zł.

Bardzo niskie emerytury w przyszłości mają zda-
niem rządu zachęcać do dłuższej pracy. W efek-
cie świadczenie, jakie otrzymamy, pracując do sta-
rości, ma szansę nie być głodowe. Rząd liczy na
naszą nieustającą aktywność. Takie stwierdzenia
znalazły się w oficjalnym rządowym „Wielolet-

Będziemy pracować do śmierci
Emerytury, na które możemy liczyć w przy-
szłości, będą tak niskie, że właściwie nie bę-
dzie nam się opłacało na nie przechodzić.

nim planie finansów państwa na lata 2014–2017”.
„Spadek stopy zastąpienia będzie motywować star-
sze pokolenia do późniejszego przechodzenia na
emeryturę” - zapisano w dokumencie. Dzięki temu
Polska ma słabiej odczuwać niekorzystne tenden-
cje demograficzne - coraz mniej osób wchodzą-
cych na rynek pracy przy rosnącej liczbie emery-
tów. System wprowadzony w 1999 r. z założenia
będzie wypłacał niższe świadczenia niż poprzed-
ni, bo dopasowuje do możliwości finansowych pań-
stwa wysokość wypłacanych emerytur, które przy
rosnącej liczbie emerytów będą coraz słabsze.

Świadczenia kwotowe zapisane w konstytucji
lub podwyżka najniższych emerytur to najnow-
sze pomysły na uszczęśliwienie Polaków. W dwu-
letnim wyborczym maratonie coraz większą rolę
odgrywają populistyczne gesty pod adresem naj-
starszych wyborców. Oto emerytalne pomysły
partii politycznych.  Grzegorz Osiecki forsal.pl
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To jest proste równanie. Płacimy leka-
rzom, oni dają nam recepty. Nie płaci-

my lekarzom, nie widzimy recept na na-
sze leki – BBC cytuje Jarosława Wiśniew-
skiego, byłego pracownika GSK, który po-
twierdził, że to łapówka.

Jeśli zarzuty się potwierdzą, to GSK
może mieć nie tylko poważne kłopoty w
Polsce, ale także w USA i Wielkiej Bry-
tanii. Zgodnie z ustawodawstwem tych
krajów koncerny działające na ich tere-
nie mogą zostać pociągnięte do odpowie-
dzialności za korupcje na terenie państw
trzecich.

Z ustaleń brytyjskiej telewizji wynika, że
polskim lekarzom płacono, by promowali
lek Seretide. Jarosław Wiśniewski powie-
dział dziennikarzom BBC, że firma korum-
powała lekarzy, płacąc im formalnie za
świadczenie usług edukacyjnych. W za-
mian za to lekarze mieli wystawić okre-
śloną liczbę recept.

Telewizja cytuje też rzecznika Proku-
ratury Okręgowej w Łodzi, Krzysztofa
Kopania, który powiedział , że śledczy ze-
brali materiał dowodowy, z którego wy-
nika, że zakamuflowane łapówki wręczo-
no w 12 przypadkach.W zamian za pie-
niądze lekarze przepisywali konkretny lek
- w tym przypadku produkowany przez
GSK. Jeden z lekarzy przyznał się do
winy. Dostał wyrok w zawieszeniu. Przy-
znał, że przyjął 100 funtów za wykład,
którego nigdy nie wygłosił.

GlaxoSmithKline z jednej strony broni się
przed zarzutami, ale z drugiej spółka in-
formuje także, że zwolniła dyscyplinarnie
swojego przedstawiciela. W opublikowa-
nym oświadczeniu Brytyjczycy tłumaczą,
że jej postepowanie nie było działalnością
korupcyjną i przyznawane gratyfikacje fi-
nansowe nie dotyczyły wypisywania re-
cept, ale udziału programach szkolenio-
wych organizowanych przez spółkę.
- Szkolenia były przeprowadzane przez
specjalistów rynku medycznego, którzy w
zależności od podpisanego z GlaxoSmi-
thKline kontraktu, otrzymywali wynagro-
dzenie uzależnione wyłącznie od wyko-
nanej pracy oraz ich własnych kwalifi-
kacji. Przyznawane wynagrodzenia były
wcześniej uzgadniane z polskimi placów-
kami medycznymi – czytamy w oświad-
czeniu spółki.

Czy GlaxoSmithKline
korumpował lekarzy?
Brytyjski koncern farmaceutyczny GlaxoSmithKline zna-
lazł się pod lupą polskiej prokuratury, która bada, czy jego

przedstawiciele faktycznie płacili lekarzom, by ci polecali pacjentom leki pro-
dukowane przez GSK. BBC twierdzi, że 11 lekarzy i regionalny menadżer kon-
cernu zostało już oskarżonych o korupcję. Sprawa musi być poważna, skoro
FBI wesprze CBA w śledztwie.

– Odpowiadając na postawione zarzuty,
wszczęliśmy własne wewnętrzne śledztwo
w które zaangażowaliśmy środka tak wła-
sne jak i pochodzące spoza spółki. W toku
tych działań natrafiliśmy na dowody po-
twierdzające naruszenie  wewnętrznych
regulacji spółki przez jednego z pracowni-
ków. Wspomniana osoba otrzymała repry-
mendę, a następnie została dyscyplinarnie
zwolniona – czytamy.

- Kontynuujemy wewnętrzne śledztwo
oraz jesteśmy otwarci na współpracę z
polskimi organami ścigania – informuje
spółka w oświadczeniu.

To nie pierwsza afera korupcyjna z
udziałem GlaxoSmithKline. Pracownicy
spółki są też oskarżani o korumpowanie
lekarzy w Chinach. Koncern pieniądze
miał przekazywać za pośrednictwem
agencji turystycznych i innych firm - w
sumie blisko 4,9 mld dol. ponad 700 fir-
mom. Czterech wysokiej rangi chińskich
menedżerów zostało zatrzymanych w
związku z tą aferą.

Koncern jest też oskarżany o korumpo-
wanie lekarzy i pracowników rządowych
w Iraku. Mieli oni być wynagradzani za
promowanie wyrobów medycznych bry-

tyjskiego koncernu.
Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita”,

Centralne Biuro Antykorupcyjne we
współpracy z Amerykanami będzie badać
firmę GlaxoSmithKline (GSK).

Śledztwo od 2012 roku prowadzą CBA
oraz łódzka prokuratura. - Zarzuty korup-
cyjne ma już łącznie 13 osób, w tym Edy-
ta N. z łódzkiego oddziału koncernu oraz
lekarze tamtejszych przychodni - mówi
Krzysztof Kopania, rzecznik łódzkiej Pro-
kuratury Okręgowej.

Według śledczych lekarze mieli dosta-
wać po 500 zł za przeprowadzenie poga-
danek i szkoleń. Te jednak były fikcją, w
rzeczywistości medycy dostawali pienią-
dze za przepisywanie pacjentom dwóch re-
fundowanych leków przeciwastmatycz-
nych GSK.
- W zwalczaniu korupcji współpracuje-
my z FBI. Wykorzystujemy również re-

gulacje prawne obowiązujące w innych
państwach - potwierdza Paweł Wojtunik,
szef CBA.

Przepisy amerykańskie nakazują tamtej-
szej Komisji Papierów Wartościowych
(SEC) wszczynanie postępowania w ra-
zie podejrzenia o korupcję firm notowa-
nych na giełdach w USA. Dlatego brytyj-
ska GSK może się stać obiektem zainte-
resowania Amerykanów. Jeżeli podejrze-
nia się potwierdzą, firmę czekają kary.

Precedensy już są: koncern HP, który
przyznał się do dawania łapówek przy pol-
skich przetargach informatycznych, ma
zapłacić 108 mln dolarów. Dowody w tej
sprawie zebrały m.in. CBA i FBI.

www.ekonomia.rp.pl
polskieradio.pl
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W środę 7 maja 2014 r. w Spale odby-
ło się Walne Zebranie Delegatów Kra-
jowej Sekcji Przemysłu Chemicznego
NSZZ Solidarność.

Dziekuję Wam za Wartę!
Bardzo gorące podziękowania należą się uczestnikom warty
przy grobie Księdza Jerzego w dniach 12/13/14 kwietnia
oraz uczestnikom „Dnia Skupienia” w Częstochowie.

Wszyscy, którzy wcześniej zgłosili ak-
ces udziału w Warcie, stawili się

dzielnie i zadanie wykonaliśmy. Tym ra-
zem nie mogłem jak poprzednio wszyst-
kich powitać, ale mam nadzieję, że moi ko-
ordynatorzy z Polfy Warszawa - Adam
Miłkowski i Robert Wróbel, godnie mnie
zastąpili.

Serdeczne dzięki uczestnikom z Polfy
Lublin (pierwsza noc), Fabryki Opon Dę-
bica; z Fresenius Cabi; z Ceramiki Opocz-
no (pierwszy dzień 13.04).

Podziękowania dla Clinico Medical (dru-
ga noc), dla International Paper z Kwi-
dzyna i Zakladów Azotowych z Puław
(drugi dzień 14.04).

Za udział koleżanek i kolegów z Ćmie-
lowa szczególne podziękowania kieruję do
Mirka Rogozińskiego, który przywiózł 55
uczestników. Jestem przekonany, że war-
to zachęcać do tego wydarzenia i w przy-
szłym roku również kontynuować, wierzę,
że w większym gronie. Mam też nadzieję,
że będziemy kontynuować warty przy gro-
bie Księdza Jerzego.

W odpowiedzi na powyższe podzięko-
wania wysłane drogą elektroniczną otrzy-
małem odpowiedź, którą celowo przyta-
czam, żeby zachęcić tych co się wahają,
czy brać udział w Warcie. Proszę prze-
czytać, jak koleżanka Jola Mazurek z Po-
lfy Lublin, opisuje pobyt swój i koleżanek
na nocnej Warcie organizowanej przez
SPCH NSZZ Solidarność.

Mirku, to Ty nakręcasz, a my odpo-
wiadamy dając możliwość takich

przeżyć innym osobom. Obok mnie były
Koleżanki, które miały zaszczyt po raz
pierwszy wziąć udział w czuwaniu przy
grobie ks.Jerzego. Już tam na miejscu
stwierdziły, że gdy powtórzy się okazja
uczestnictwa, przyjadą ponownie.

Było w skupieniu i poważnie, modliły-
śmy się wspólnie odmawiając Różaniec w
środku nocy obchodząc kościół, tylko na
chwile zatrzymując się na odczytanie ko-
lejnej Tajemnicy. Towarzyszył nam przy-
świecający księżyc, nocny chłód i głosy
osób przemieszczających się za ogrodze-
niem, przeplatane dźwiękami jadących
aut. To robi wrażenie i takie wzniosłe chwi-
le zostają na długo w pamięci!!!

Potem, według uznania, spontanicznie,
dziewczyny wychodziły na zewnątrz. Nie
zapomnę ich widoku w tych góralskich
kożuchach. Ile miałyśmy radości w tę
kwietniową wyjątkową dla nas noc. To my
dziękujemy za możliwość tej szlachetnej
służby i okazję do osobistych przeżyć!

Mirku, miło byłoby Cię spotkać, ale ro-
zumiem, że nie można być wszędzie. Byłeś
zajęty innymi sprawami, ale bądź spokoj-
ny - twoi ludzie godnie potrafią Cię zastą-
pić.Miałyśmy okazję dwukrotnie spotkać
się z Adamem [Milkowskim] i tą drogą
pragnę raz jeszcze serdecznie podzięko-
wać za jego życzliwość i miłe towarzy-
stwo.Mimo nocnych problemów z powro-
tem do domu (były jakieś utrudnienia) po
krótkim odpoczynku rano ponownie nas
odwiedził. Mało tego pilotował nas na
samo miejsce odjazdu z troską i zaintere-

sowaniem, że jeste-
śmy bezpieczne.
    Zachował się bar-
dzo elegancko zapra-
szając nas na kawę i
słodkości do Złotych
tarasów. Bardzo nas to
krępowało, bo ceny nie
są niskie i z pewnością
oczyścił sobie portfel,
ale nalegał  więc nie
wypadało nam odmó-
wić. Wiem, że było by
to przykre. Tym bar-
dziej jesteśmy jemu
wdzięczne za miłe ge-
sty i pogodę ducha jaką

się z nami dzielił.
Dziękujemy Wam, Kochani. Buziaki od

całej naszej grupy.           Jolanta Mazurek
Tak było - unikalne zdjęcie zamykania
grobowca bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Delegaci wybrali nowe władze Sekcji
- Przewodniczącego, Radę, Komisję

Rewizyjną i Delegatów na Kongres
SPCH.

Nowym Przewodniczącym Krajowej
Sekcji Przemysłu Chemicznego  na
kadencję 2014-2018  został Tomasz
Podlasek z Zakładów Oponiarskich
Dębica.

Tomkowi życzę sukcesów i wytrwało-
ści. Znając jego bardzo prężną działalność
w macierzystej firmie, jestem przekona-
ny, że w sposób profesjonalny pokieruje
Sekcją Chemii.

Serdecznie dziękujemy ustępujące-
mu przewodniczącemu - Jurkowi Wró-
blowi za wiele lat działalności związko-
wej i współpracę. Jurek, pomimo osobi-
stych tragedii, jakie go spotkały w mijającej
kadencji, rzetelnie do końca wykonywał
swoje obowiązki. Mam nadzieję, że będzie
wspierał związek swoim doświadczeniem.

Istotną kwestią Zebrania było podjęcie
stanowiska Sekcji Krajowej dotyczącego
Grupy Azoty.

Spała, 07.06.2014 r.
Stanowisko Krajowej Sekcji Przemy-
słu Chemicznego NSZZ „Solidarność”

Krajowa Sekcja Przemysłu Chemicz-
nego NSZZ „Solidarność” uznając

Grupę Kapitałową Azoty za znaczącą dla
Gospodarki Narodowej i regionów w któ-
rych funkcjonują wchodzące w jej skład fir-
my, tj. Zaklady Azotowe Puławy, Zakłady
Chemiczne Police, Zaklady Azotowe Kę-
dzierzyn, oraz Grupa Azoty S.A. w Tarno-
wie, zwraca się do Sejmu RP, Rządu i struk-
tur krajowych i regionalnych Związku o
podjęcie działań zmierzających do uchwa-
lenia przez Sejm RP ustawy uznającej ob-
szar sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej
za strategiczny dla Gospodarki Narodowej.

Tym samym do obszaru tego powinny
zostać włączone firmy tworzące Grupę
Kapitałową Azoty, a Skarb Państwa po-
winien dysponować w niej niezbywalnym
pakietem kontrolnym - 51 proc. akcji.

Pierwsza Sekcja
już po wyborach

SPCH zatrudnia prawnika,
z którego pomocy

mogą korzystać
Organizacje Związkowe

zrzeszone w Sekcjach Krajowych.
Dariusz Sobolewski

e-mail: sobol144@wp.pl
tel. 609-808-747; 697 00 18 18
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Rosja wzmaga naciski na Unię Euro-
pejską, aby ta zniosła cła na rosyjskie

nawozy sztuczne. Jak pisze „Gazeta Pol-
ska Codziennie” czyni to poprzez Świa-
tową Organizację Handlu – WTO, do któ-
rej została przjęta niespełna dwa lata temu
i już perfekcyjnie wykorzystuje dostępne
tam narzędzie.

Plan Rosjan jest genialny w swej pro-
stocie. Po zniesieniu ceł na o wiele tańsze
nawozy sztuczne zalewają one rynek unij-
ny i wypierają nawom sztuczne producen-
tów miejscowych, w tym nasze Azoty. Gdy
wartość spółki wystarczająco spadnie po-
jawi się więcej możliwości jej przejęcia.

W akcji naciskowej na zniesienie ceł
wychodzi cała perfidia władz rosyjskich. Ich
nawozy są takie tanie, gdyż rosyjscy pro-
ducenci mają trzykrotnie tańszy gaz, niż np.
polscy. A w cenie nawozów 70 procent sta-
nowią koszty zużycia gazu. Dlatego Unia
utrzymuje wysokie cła, aby uniemożliwić
Rosjanom dumping cenowy.

Slaw/ „GPC”

Obchody 75-lecia dębickiej Firmy Oponiarskiej
zmąciły żądania liczącej niemal trzy tysiące

pracowników załogi. Poprzez działające w fa-
bryce związki zawodowe pracownicy coraz gło-
śniej domagają się wzrostu płac i przyznania na-
grody jubileuszowej. Związkowcy zagrozili, że
jeśli ich żądania do 8 kwietnia nie zostaną speł-
nione, wejdą w spór zbiorowy z pracodawcą.

Dębica SA to największe zakłady tego typu w
Europie, w których każdego dnia produkowanych
jest ponad 45 tysięcy opon, nie tylko pod marką
Dębica, ale także Goodyear, Dunlop, Fuldaczy-
Sava.
- Firma daje pracę trzem tysiącom osób, do bu-
dżetu odprowadza miliony złotych podatków, przy-
nosi zysk i jest jednym z największych polskich
eksporterów - przekonywał w piątek prezes Fir-
my Oponiarskiej Jacek Pryczek podczas odsło-
nięcia obelisku upamiętniającego 75-lecie powsta-
nia zakładów w Dębicy. W uroczystościach jubi-
leuszowych uczestniczyli przedstawiciele prezy-
denta RP i rządu, władz samorządowych woje-
wództwa i lokalnych.
- Firma Oponiarska to chyba najlepszy ambasa-
dor miasta, jakiego mogliśmy sobie wymarzyć.
Marka Dębica jest doskonale znana nie tylko w
Polsce, ale na całym świecie, gdzie wysyłane są
opony z naszych zakładów. Poprzez nie wiele
osób dowiedziało się, że istnieje takie miasto, jak
Dębica - mówi Paweł Wolicki, burmistrz Dębicy,
który zanim trafił do ratusza, również pracował w
Firmie Oponiarskiej. W 2013 roku przychody spół-
ki wyniosły niemal 2 mld złotych, a zysk opera-
cyjny ponad 103 mln złotych.
- Wszystko wskazuje na to, że w tym roku ta ten-
dencja zwyżkowa zostanie utrzymana. Firma ma
się doskonale, chwali się wynikami. Tymczasem
ludzie tego nie widzą w poborach - komentuje To-
masz Podlasek, szef zakładowej Solidarności, jed-
nego z dwóch związków zawodowych działają-
cych w FO. Drugim jest Związek Chemików. Do
obu należy większość osób zatrudnionych w dę-
bickim zakładzie. Związkowcy domagają się m.in.
podwyżki miesięcznej płacy zasadniczej o 130 zł
dla pracownika oraz wypłaty jednorazowej nagro-
dy w wysokości 1000 złotych dla każdego zatrud-
nionego. - Taki jubileusz już więcej się nie powtó-
rzy. Jestem przekonany, że zarząd firmy doceni
zaangażowanie pracowników. Kondycja spółki jest
na tyle dobra, że wypłata takiej nagrody akurat te-
raz nie powinna być problemem. Skoro pracujemy
w jednej z najlepszych firm w kraju i w jednej z
najlepszych w koncernie Goodyear, to niech pra-
cownicy też to odczują - mówi Podlasek. Dodaje,
że jeśli żądania związkowców nie zostaną speł-
nione do jutra, wejdąwspór zbiorowy z pracodaw-

W Dębicy żądają podwyżki
Firma Oponiarska świętuje 75-lecie. Rośnie sprzedaż i
zyski. Związkowcy przekonują, że to dobra okazja, aby pod-
nieść pobory. Grożą sporem zbiorowym. Firma ma się do-

skonale, chwali się wynikami, ale ludzie tego nie widzą w poborach.

cą. To oznaczałoby powtórkę z ubiegłego roku,
kiedy spór na tle płacowym pomiędzy związka-
mi zawodowymi a zarządem FO ciągnął się aż
do grudnia.

O dogadanie się może być tym razem równie
trudno, gdyż proponowana przez zarząd podwyżka
płac to ok. 32 zł na pracownika miesięcznie, czyli
niemal 100 zł mniej niż żądają związkowcy. Nie-
jasna jest też kwestia wypłaty nagrody jubileuszo-
wej, która jeśli miałaby w ogóle trafić do załogi,
byłaby o wiele niższa niż oczekują związkowcy.

75 lat dębickich zakładów upamiętnia od piąt-
ku obelisk z tablicą pamiątkową, który odsłonię-
to przed jej główną siedzibą przy ul. 1 Maja.
Firma powstała w ramach Centralnego Okręgu
Przemysłowego i nazywała się Fabryką Gum
Jezdnych. Już wówczas był to najnowocześniej-
szy zakład w Europie. Podobnie jest teraz. Poza
oponami do samochodów osobowych produko-
wane są tu także opony do aut ciężarowych i
maszyn rolniczych.

Paweł Chwał - Polska Gazeta Krakowska

2 maja działające w Firmie Oponiarskiej Dębica
(FO Dębica) związki zawodowe weszły w spór
zbiorowy ze spółką, podała firma. Jest to wyni-
kiem nie uwzględnienia przez spółkę do 30 kwiet-
nia 2014 r. żądań przedstawionych przez ZZ.
„Żądania Związków Zawodowych dotyczyły
podwyżki wynagrodzenia, wzrostu indywidualnej
składki na dodatkowe ubezpieczenie emerytalne
finansowane przez pracodawcę, przyznania jed-
norazowej nagrody oraz podwyższenia dodatku
za pracę w porze nocnej. Zgodnie z przepisami
obowiązującego w spółce Zakładowego Układu
Zbiorowego Pracy («ZUZP»), związki zawodo-
we i pracodawca negocjują podwyżki wynagro-
dzeń do końca marca każdego roku. W przypad-
ku braku porozumienia, pracodawca przeznacza
na podwyżki kwotę wynikającą z ZUZP” - czy-
tamy w komunikacie.

W bieżącym roku negocjacje nie doprowadzi-
ły do zawarcia porozumienia, wobec czego za-
rząd – w zgodzie z postanowieniami ZUZP -
podjął samodzielnie decyzje o podwyżkach wy-
nagrodzenia , podano także. „Zarząd dołoży
wszelkich starań w celu rozwiązania sporu w spo-
sób gwarantujący dalszy trwały rozwój spółki” -
czytamy dalej.

FO Dębica jest największym polskim produ-
centem opon do samochodów osobowych i do-
stawczych. Wiodącą pozycję zajmuje również
na rynku opon całostalowych do samochodów cię-
żarowych, opon do samochodów terenowych, ma-
szyn i urządzeń rolniczych oraz innych produk-
tów z branży oponiarskiej.                                ISBnews

Kreml
nie odpuszcza
Azotów
Moskwa co i rusz udowadnia, że rezy-
gnacja z zawłaszczenia czegoś to stan
zupełnie jej obcy. Dotyczy to m.in. za-
kładów azotowych, które mimo posta-
wienia barier instytucjonalnych, aby
nie zostały poprzez kruczki prawne
przejęte przez Rosjan, wciąż są na ich
celowniku.

Jesteśmy dumni, że możemy prezento-
wać Grupę Azoty Puławy jako zakład

spełniający najwyższe światowe normy
związane zarówno z dostarczaniem peł-
nej gamy specjalistycznych produktów jak
i przestrzegający wszystkich zasad bez-
pieczeństwa. Filozofia „Puław” zakłada,
że to innowacyjność i rozwój technologicz-
ny jest kluczem do poprawy jakości życia
- powiedział Marian Rybak, prezes zarzą-
du Grupy Azoty Puławy S.A.
W ramach wizyty studyjnej delegacja
Komisji Europejskiej i przedstawicieli

Delegacja Komisji Europejskiej
odwiedziła Grupę Azoty Puławy
Grupę Azoty Puławy wizytowała dele-
gacji Komisji Europejskiej i państw
członkowskich UE. Celem wizyty w
Polsce była dyskusja nad zmianami
unijnej legislacji nawozowej. Uczest-
nicy mieli możliwość obejrzenia pro-
cesu wytwarzania nawozów mineral-
nych europejskiego lidera sektora
nawozowego.
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państw członkowskich UE mieli
możliwość obejrzenia nowoczesnych insta-
lacji nawozowych wraz z w pełni zauto-
matyzowaną pakownią. Goście zapoznali
się również z realizowaną przez Spółkę
strategią działalności handlowej.

Na forum Komisji Europejskiej trwa
obecnie przegląd rozporządzenia (WE) Nr
2003/2003 w sprawie nawozów. Wynikiem
przeglądu będzie nowe rozporządzenie,
które swym zakresem obejmować będzie
również kategorie produktów, które do-
tychczas regulowane były tylko prawem
krajowym. Wejście w życie nowej legisla-
cji będzie podstawą jednolitego rynku, uła-
twi swobodny przepływ i handel produk-
tami nawozowymi w Unii. Krajowa legi-
slacja nawozowa zostanie zastąpiona roz-
porządzeniem UE.

Grupa Azoty Puławy jest jednym z fila-
rów Grupy Azoty. Puławska Spółka jest
drugim w UE producentem nawozów azo-
towych oraz trzecim na świecie producen-
tem melaminy. Produkty spółki znajdują
swoje zastosowanie w meblarstwie, mo-
toryzacji, rolnictwie, przemyśle spożyw-
czym, elektronice i medycynie.         wnp.pl

Jak poinformowali PAP rzecznik prasowy An-
wilu Krzysztof Wojdyło i szef Wspólnej Repre-

zentacji Związkowej (WRZ) Dariusz Maciejew-
ski, w trakcie negocjacji strony ustaliły, że do czasu
zakończenia mediacji nie będą przekazywały do
publicznej wiadomości szczegółów rozmów.

W skład Wspólnej Reprezentacji Związkowej,
powołanej w ramach sporu zbiorowego, dotyczą-
cego podwyżek płac wchodzą NSZZ Solidarność
i trzy inne związki działające w Anwilu.

W protokole rozbieżności, który spisano 10 mar-
ca, gdy prowadzone wcześniej negocjacje nie
przyniosły porozumienia, związki wniosły o 200
zł podwyżki płacy zasadniczej dla każdego pra-
cownika oraz o dodatkowe 100 zł uznaniowo w
oparciu o ocenę pracowniczą za 2013 r., a także o
3,6 tys. zł w formie doładowania do kart podarun-
kowych dla pracowników i wypłatę nagrody z
okazji Dnia Chemika w wysokości 9,1 proc. Oso-
bowego Funduszu Płac za 2013 r. Z kolei zarząd
zapisał w protokole rozbieżności zamrożenie wy-
nagrodzenia zasadniczego, wypłatę nagrody z
okazji Dnia Chemika w wysokości 6 proc. Oso-
bowego Funduszu Płac za 2013 i 1900 zł na doła-
dowanie kart podarunkowych. Przed podpisaniem
protokołu zarząd proponował zwiększenia płacy
zasadniczej każdego pracownika zatrudnionego
średnio o 100 zł od 1 sierpnia oraz wypłatę nagro-
dy z okazji Dnia Chemika w wysokości 8,5 proc.
Osobowego Funduszu Płac za 2013r.

Jak informował wcześniej PAP rzecznik Anwi-
lu, oczekiwana przez związki kwota na jednego
zatrudnionego wyniosłaby w sumie ok. 13,8 tys. zł
brutto w skali roku, „gdy założenia budżetowe spółki
planowane adekwatnie do możliwości, kondycji fi-
nansowej i prognoz rynkowych, wyraźnie wska-
zują na nierealność żądań na takim poziomie”.

Anwil: spór, mediacje i podwyżki

Będą podwyżki!
16 kwietnia związkowcy odstąpili od zapowia-

danej akcji protestacyjnej. Jeszcze w minioną
środę załoga Anwilu protestowała przed siedzibą
firmy. Pracownicy zapowiadali strajk.

Spór, jakie toczyły związki zawodowe w An-
wilu SA z zarządem spółki dotyczył kwestii pła-
cowych. Ponieważ nie udawało się osiągnąć kom-
promisu, nad zakładem zawisła groźba strajku,
jednak zarząd Anwilu SA i związkowcy porozu-
mieli się. Uzgodnienia dotyczyły między innymi
wzrostu płacy zasadniczej. I ustalono, że pracow-
nicy Anwilu SA będą średnio zarabiać więcej o
170 złotych brutto. Ta podwyżka obowiązuje od 1
stycznia br. , a to oznacza, że przy kolejnej wy-
płacie pracownicy dostaną „wyrównania".

Zarząd spółki zgodził się także na to, że na na-
grodę roczną, którą pracownicy dostają z okazji
Dnia Chemika przeznaczone będzie 8,5 proc. oso-
bowego funduszu płac wypłaconego w ubiegłym
roku, natomiast doładowanie kart podarunkowych
w tym roku wyniesie 2400 zł , ale 1000 zł było już
wypłacone przed Świętami Wielkanocnymi. Może
być jednak jeszcze dodatkowe doładowanie w
wysokości 600 zł, gdy zrealizowany zostanie plan
finansowy na ten rok. Podpisane porozumienie koń-
czy spór zbiorowy. Związkowcy oświadczyli, że
nie będą prowadzić zaplanowanego strajku ani akcji
protestacyjnej.                            www.regiopraca.pl

We włocławskim Anwilu odbyły się w pierwszych dniach
kwietnia pierwsze negocjacje z udziałem mediatora mię-
dzy działającymi tam związkami zawodowymi a zarządem
spółki w sprawie wzrostu wynagrodzeń dla pracowników w
2014 r. Strony uzgodniły termin kolejnego spotkania na 11 kwietnia.

Szef WRZ argumentował wówczas, że postulat
dotyczący płacy zasadniczej - wobec braku wzro-
stu wynagrodzeń w 2013 r. - to w istocie podwyżka
obejmująca dwa lata. Zwracał uwagę, że nagroda
z okazji Dnia Chemika jest wypłacana w Anwilu
jako swego rodzaju premia, gdy roczny plan prac
jest wykonany. - My wykonaliśmy plan, a nawet go
przekroczyliśmy. Ta nagroda co roku jest wypła-
cana w wysokości 8,5 proc. A w tym roku zarząd
rozpoczął negocjacje od 3 proc. - mówił.

W 2013 r. negocjacje między związkami a za-
rządem Anwilu zakończyły się porozumieniem,
w którym - przy braku wzrostu płacy zasadniczej
- ustalono: wypłatę nagrody z okazji Dnia Chemi-
ka w wysokości 8,5 proc. Osobowego Funduszu
Płac oraz premii w wysokości 2,4 tys. zł brutto w
czerwcu i w wysokości 600 zł brutto w grudniu.

Według rzecznika Anwilu, spółka ta zatrudnia
obecnie 1264 osoby, a średnie wynagrodzenie
miesięczne za 2013 r. wraz z doładowaniem kart
podarunkowych wyniosło tam 5781 zł brutto.

Anwil, który należy do grupy kapitałowej PKN
Orlen, jako jedyny podmiot w Polsce produkuje
suspensyjny polichlorek winylu, wykorzystywa-
ny m.in. do produkcji granulatów, profili budowla-
nych, rur wodociągowych i kanalizacyjnych, a
nawet drobnego sprzętu medycznego. Spółka jest
też producentem nawozów azotowych - saletry
amonowej i saletrzaku.                                                    PAP

Fot. Andrzej Galczak/Gazeta Pomorska
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Efektem sprzedaży Bazy Płaszów i biurowca
przy ulicy Lubicz w Krakowie będą zwolnie-

nia najlepszych fachowców. To sprawi, że jedna
z byłych najlepszych firm wiertniczych w Polsce
przestanie się w ogóle liczyć na rynku - mówi
Eugeniusz Postawa ze Związków Zawodowych
Exalo Drilling Centrum Kraków SA. Podobnie
myś liwiększoś pracowników byłej spółki Poszu-
kiwania Nafty i Gazu Kraków SA (PNiG), która
w 2012 roku stała się jedną z pięciu firm włączo-
nych do spółki Exalo, której właścicielem jest
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA.
Najsilniejsi stali się najsłabszymi

Eugeniusz Postawa zapewnia, że krakowska
firma miała najsilniejszą pozycję w gronie spółek
przystępujących do Exalo. Dlatego też tutejsi pra-
cownicy liczyli na to, że Kraków zostanie wybra-
ny na centralę nowej firmy. Stało się jednak ina-
czej. Siedziba spółki znalazła się w Pile, za to
odwołano prezesów PNiG Kraków i zwolniono
60 osób, a teraz planowana jest sprzedaż Bazy
Zaplecza Materiałowo Sprzętowego w Płaszo-
wie, gdzie znajduje się magazyn, serwisy wiert-
nicze i dwie firmy wykonujące usługi dla Exalo. -
Ostatnio dowiedzieliś my się o wystawieniu na
sprzedaż biurowca przy ulicy Lubicz 25, gdzie
pracuje kilkaset osób. Z dachu budynku zniknął
już historyczny napis „Nafta”- mówi Eugeniusz
Postawa. Zdaniem przedstawicieli związków za-
wodowych działania firmy Exalo doprowadzą do
jeszcze większego spadku znaczenia krakowskie-
go oddziału firmy.
Exalo analizuje zatrudnienie

Zapytaliśmy zarząd Exalo, czy krakowscy pra-
cownicy firmy powinni obawiać się zwolnień. W
odpowiedzi usłyszeliśmy, że „aktualnie we wszyst-
kich centrach biznesowych spółki trwa analiza za-
trudnienia”. Ponadto zarząd firmy poinformował,
że podstawą podjęcia decyzji o likwidacji Bazy w
Płaszowie były względy ekonomiczne (ani słowa
o likwidacji biurowca przy ul. Lubicz).

Krakowscy pracownicy zarzucają władzom
spółki, że podejmuje decyzje za ich plecami. -
Taką mamy nagrodę za to, że od 20 lat jesteśmy
znaną marką w świecie naftowym. W 2011 roku
wygenerowaliśmy 400 milionów złotych przycho-
du - podkreśla Postawa.

Przedstawiciele związków zawodowych Exalo
Centrum Kraków zwrócili się do specjalistów z
Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH oraz
polityków o wyrażenie opinii w związku z plano-
waną sprzedażą krakowskich nieruchomości spół-
ki. Pracownicy obawiają się, że ich sprzedaż po-
ciągnie za sobą zwolnienia kilkuset fachowców.
Najbardziej wykwalifikowani pracownicy sami za-
powiadają odejście do zagranicznych firm, jeśli
spółka przestanie liczyć się na rynku wiertniczym.

Kraków to miejsce, które kształci i zatrudnia
najlepszych fachowców w dziedzinie wiertnic-
twa naftowego. A spółka Poszukiwania Nafty i
Gazu Kraków przez prawie 70 lat była najlepszą
firmą wiertniczą w kraju.
- Dlaczego teraz mamy stracić nasz majątek i
stać się podrzędną spółką?- to pytanie, jakie naj-
częściej padało podczas spotkania poświęcone-
go napiętej sytuacji między centralą firmy Exalo
Drilling SA w Pile a Exalo Centrum Kraków.

Zarząd spółki, w której skład wchodzi pięć by-
łych firm wiertniczych, zdecydował o sprzedaży
krakowskich nieruchomości. Pod młotek poszła
Baza Zaplecza Materiałowo-Sprzętowego w Pła-
szowie i okazały biurowiec przy ul. Lubicz 25.
Efektem sprzedaży budynków będą zwolnienia
najlepszych pracowników, co sprawi, że firma
przestanie liczyć się na rynku.

W sprawę zaangażował się Ryszard Legutko,
europoseł PiS z Krakowa. - Nie możemy dopu-
ścić, żeby tak reprezentacyjna spółka przestała
istnieć - mówi europoseł. Ryszard Legutko wy-
słał w tej sprawie list do premiera Donalda Tu-
ska. Zwraca się w nim do szefa rządu z prośbą o
natychmiastowe i skuteczne działania w celu ura-
towania krakowskiej firmy.

Na plany likwidacji „Nafty” zareagował rów-
nież Bogusław Sonik, europoseł PO, który sta-
nowczo sprzeciwia się takim działaniom. Zaape-
lował do małopolskich posłów o wspólne podję-
cie działań. Eurodeputowany Sonik poprosił o
przedstawienie stanowiska w tej sprawie również
ministra skarbu.

Tymczasem zarząd Exalo tłumaczy, że nieru-
chomości wystawione na sprzedaż wchodzą w
skład majątku zbędnego, nie wykorzystywanego
w działalności spółki. Zarząd firmy podkreśla, że
intencją Exalo Drilling nie jest likwidacja cen-
trum biznesowego w Krakowie. „Dlatego też nie
należy łączyć trwającego w całej spółce procesu
sprzedaży majątku zbędnego ze zwolnieniami
pracowniczymi” - napisał w oświadczeniu za-
rząd Exalo Drilling.

Krakowscy pracownicy spółki są jednak nasta-
wieni do zmian sceptycznie. - Od kiedy PNiG
Kraków została włączona do Exalo, znaczenie
naszej spółki spada. Jeśli zostaniemy bez budyn-
ków, żaden szanujący się fachowiec nie będzie
chciał u nas pracować. Pozbycie się budynków
oznacza również brak miejsca na praktyki dla
studentów wiertnictwa z krakowskiej AGH -
mówią związkowcy.

PNiG stała się częś cią Exalo Drilling w 2012 r.
Wtedy w stolicy Małopolski pracowało ponad 1
tys. osób. Dziś Exalo Centrum Kraków ma 700
pracowników.

Marcin Banasik - Dziennik Polski

Wydarzenia ostatnich miesięcy, które dotyczą
tej dobrze rozpoznawalnej w Polsce i na

świecie firmy, od lat nierozerwalnie związanej z
Krakowem i wyrosłej na tradycji technicznego
szkolnictwa wyższego mojego miasta, doskonale
ilustrują to, o czym ogólnie mówi się od jakiegoś
czasu - postępującą zapaść i brak jakiegokolwiek
racjonalnego planowania przedsięwzięć publicz-
nych - pisze prof. Legutko.

Firma Poszukiwania Nafty i Gazu w Krakowie
(PNIG) z czterema innymi spółkami branżowymi,
włączona została do grupy EXALO Drilling SA.
PNiG Kraków S.A. była rozpoznawaną i liczącą
się firmą w świecie naftowym od 20 lat. Z grona
spółek przystępujących do konsolidacji to PNiG
miało obiektywnie najsilniejszą pozycję. W 2011
roku wygenerowała ponad 400 mln zł przychodu.
Mówienie więc o bezpieczeństwie energetycznym
winno mieć przełożenie na ochronę przedsiębior-
stwa takiego jak PNIG, a nie jego praktyczną li-
kwidację” - czytamy w liście. R y s z a r d
Legutko zaznacza, że premier często odwołuje
się do pojęcia kapitału ludzkiego. Tymczasem
90% załogi PNIG jest absolwentami AGH, głow-
nie jedynego w Polsce Wydziału Wiertnictwa Naf-
ty i Gazu. Zwalniani masowo pracownicy PNIG,
których wykształcenie i doświadczenie zawodo-
we są unikalne w skali Polski mają sobie teraz
radzić sami - nie ma żadnego pomysłu, by tego
kapitału nie stracić - argumentuje profesor.

W wystąpieniach Donalda Tuska nie brak na-
woływań do podniesienia poziomu innowacyjno-
ści w Polsce. Warto przypomnieć, że polityka roz-
wojowa PNiG nakierowana była na podnoszenie
kwalifikacji załóg wiertniczych, wdrażania w kraju
i za granicą kosztownych i najnowocześniejszych
systemów informatycznych” - czytamy w liście.

Na koniec warto przypomnieć Pana słowa o
Krakowie, rzekomo bliskim Panu mieście. W tej
kwestii wystarczy wspomnieć, że siedziba spółki z
Krakowa przeniesiona została do Piły” - konklu-
duje prof. Legutko.

Panie Premierze,
piszę do Pana w sprawie sytuacji w fir-
mie Poszukiwania Nafty i Gazu w Krako-
wie (PNIG), która od 2012 roku, zraz z
czterema innymi spółkami branżowymi,
włączona została do grupy EXALO Dril-
ling SA. Wydarzenia ostatnich miesięcy,
które dotyczą tej dobrze rozpoznawalnej
w Polsce i na świecie firmy, od lat niero-
zerwalnie związanej z Krakowem i wyro-
słej na tradycji technicznego

Chcą sprzedać majątek
krakowskiej „Nafty”

Prof. Legutko
o likwidacji Nafty
Profesor Ryszard Legutko z PiS w
związku z likwidowaniem Nafty Kra-
ków wystosował list do premiera Do-
nalda Tuska. Przedstawia w nim sytu-
ację wyszkolonej i wykwalifikowanej
kardy, która jest masowo zwalniana.



Pracownicy firmy wiertniczej Exalo Centrum Kraków oskar-
żają główny zarząd spółki o pozbywanie się krakowskich

nieruchomości firmy za ich plecami.
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Podkreślić należy, że gaz łupkowy po-
winien być nie tylko strategicznym po-

lem rozwoju polskiej gospodarki i szansą
na pozyskiwanie tańszej energii, ale także
okazją, by przyciągnąć do Polski nowo-
czesną technologię wydobycia, a przede
wszystkim kapitał z Europy Zachodniej
czy Stanów Zjednoczonych. Nie można tu
także pomijać krajowych koncernów ener-
getycznych, które w znacznym stopniu
muszą uczestniczyć w pozyskiwaniu gazu
z łupków, by Skarb Państwa czerpał z tego
wymierne korzyści.

Szczególnego znaczenia nabiera pozy-
skiwanie gazu z łupków w obecnej sytu-
acji geopolitycznej na wschodzie Europy.
Federacja Rosyjska swoje węglowodory,
swój gaz traktuje jako oręż w wojnie eko-
nomicznej z dawnymi państwami Związ-
ku Sowieckiego, tak aby w dalszym ciągu
pozostawały one w obrębie jej realnych
wpływów, by całkowicie uzależnić je od
swoich surowców energetycznych.

Niestety, rząd Donalda Tuska, Minister-
stwo Środowiska oraz resort gospodarki
w znacznym stopniu zaniedbały proces

szkolnictwa wyższego mojego mia-
sta, doskonale ilustrują to, o czym ogólnie
mówi się od jakiegoś czasu - postępującą
zapaść i brak jakiegokolwiek racjonalne-
go planowania przedsięwzięć publicznych.
Jednocześnie zaś sytuacja w PNIG sta-
nowi dla Pana szansę udowodnienia, że
hasła, odezwy i zawołania, którymi tak
często posługuje się Pan na konferencjach
prasowych mogą mieć jakiekolwiek pokry-
cie w rzeczywistych działaniach.

Najczęstszym w ostatnich miesiącach
hasłem w Pana wystąpieniach było bez-
pieczeństwo energetyczne. PNiG Kraków
S.A. była rozpoznawaną i liczącą się firmą
w świecie naftowym od 20 lat. Z grona
spółek przystępujących do konsolidacji to
PNiG miało obiektywnie najsilniejszą po-
zycję. W 2011 roku wygenerowała ponad
400 mln zł przychodu. Mówienie więc o
bezpieczeństwie energetycznym winno
mieć przełożenie na ochronę przedsiębior-
stwa takiego jak PNIG, a nie jego prak-
tyczną likwidację.

Często odwołuje się Pan również do po-
jęcia kapitału ludzkiego. Tymczasem 90%
załogi PNIG jest absolwentami AGH,
głownie jedynego w Polsce Wydziału
Wiertnictwa Nafty i Gazu. Zwalniani ma-
sowo pracownicy PNIG, których wy-
kształcenie i doświadczenie zawodowe są
unikalne w skali Polski mają sobie teraz
radzić sami - nie ma żadnego pomysłu, by
tego kapitału nie stracić.

Nie brak w Pana wystąpieniach rów-
nież nawoływań do podniesienia poziomu
innowacyjności  w Polsce. Warto przypo-
mnieć, że polityka rozwojowa PNiG na-
kierowana była na podnoszenie kwalifika-
cji załóg wiertniczych, wdrażania w kraju
i za granicą kosztownych i najnowocze-
śniejszych systemów informatycznych.

Mówi Pan o konkurencyjności polskich
przedsiębiorstw. Tymczasem po konsoli-
dacji nastąpiły masowe zwolnienia wy-
kwalifikowanej kadry łącznie sięgające 60
osób. Pracownicy przechodzą do innych
konkurencyjnych firm osłabiając tym sa-
mym pozycję EXALO.

Na koniec warto przypomnieć Pana sło-
wa o Krakowie, rzekomo bliskim Panu
mieście. W tej kwestii wystarczy wspo-
mnieć, że siedziba spółki z Krakowa prze-
niesiona została do Piły.

Panie Premierze, zwracam się z prośbą
o natychmiastowe i skuteczne działania
mające na celu uratowanie krakowskiej
firmy PNIG.

List przekazany został również małopol-
skim parlamentarzystom, wojewodzie
Małopolskiemu Jerzemu Millerowi, Mar-
szałkowi Województwa Małopolskiego
Markowi Sowie oraz prezydentowi Kra-
kowa Jackowi Majchrowskiemu.

niezalezna.pl

Polski walkower
w wydobyciu gazu z łupków
Po wycofaniu się z poszukiwań gazu
łupkowego w Polsce koncernów
Exxon, Talisman i Marathon Oil do-
łączył do nich także francuski kon-
cern Total.

przyjmowania nowych rozwiązań praw-
nych dla inwestorów krajowych i zagra-
nicznych, którzy w ramach procesów kon-
cesyjnych starają się włączyć w „wyścig”
łupkowy. Odwołanie wcześniejszego mi-
nistra środowiska, Marcina Korolca, na
niewiele się zdało i niewiele zmieniło sytu-
ację na rynku poszukiwań gazu z łupków.

Nieprzedłużenie koncesji przez koncern
Total na poszukiwania gazu łupkowego w
Polsce jest kolejnym dowodem na to, że
projekt, który powinien być dla Polski klu-
czowy, nie jest priorytetem rządu PO –
PSL. Marazm, brak konkretnej koncepcji,
opóźnienia legislacyjne czy chaos w re-
sorcie środowiska powoduje, że kolejni
cenni i stabilni kapitałowo inwestorzy nie
przedłużają koncesji na poszukiwanie gazu
łupkowego. Podkreślam, że Polsce powin-
no zależeć na stabilnym kapitale z krajów
Zachodu. Z dystansem zaś powinniśmy
odnosić się do inwestorów ze Wschodu i
Dalekiego Wschodu, gdyż mimo dużego
zainteresowania z ich strony polskim ga-
zem łupkowym może się ono nie przekła-
dać na polską rację stanu.

Maks Kraczkowski - Nasz Dziennik
Autor jest  posłem Prawa i Sprawiedliwo-
ści, zastępcą przewodniczącego sejmowej
Komisji Gospodarki.

Spółki z Grupy Kapitałowej PGNiG
podpisały w poniedziałek 28 kwietnia
porozumienie o współpracy. Jego ce-
lem jest nadzór i sprawna koordyna-
cja działalności spółek przez PGNiG
SA, wymiana informacji i doświadczeń,
wypracowanie ładu korporacyjnego
oraz wykorzystanie najlepszych do-
świadczeń i zasobów w zarządzaniu
Grupą Kapitałową.

Docelowo PGNiG SA ma zostać cen-
trum korporacyjnym i kompetencyj-

nym nadzorującym projekty i procesy za-
chodzące w spółkach Grupy Kapitałowej.
Pozwoli to ograniczyć konkurencję we-
wnętrzną, uniknąć dublowania działań w
tym samych obszarach oraz zoptymalizo-
wać koszty funkcjonowania Spółek.
PGNiG SA będzie także monitorować za-
trudnienie w poszczególnych spółkach
Grupy. W myśl porozumienia wszystkie
Spółki będą odpowiedzialne za realizację
strategii GK PGNiG.
- Efektem realizacji Porozumienia przez
wszystkie spółki z naszej Grupy będzie

PGNiG porządkuje zarządzanie spółkami zależnymi
usprawnienie zarządzania w poszczegól-
nych obszarach naszej działalności. W
obliczu dynamicznie zmieniającego się ryn-
ku energii i paliw oraz nieuchronnie nad-
chodzącej liberalizacji rynku gazu najważ-
niejszym dla nas wyzwaniem jest spraw-
ne przeprowadzenie procesu restruktury-
zacji i konsolidacji Grupy oraz wzmocnie-
nie naszej pozycji rynkowej w sposób po-
zwalający na budowanie trwałej przewa-
gi konkurencyjnej na liberalnym rynku pa-
liw. Porozumienie to początek budowy
spójności Grupy i ładu korporacyjnego -
powiedział prezes zarządu PGNiG SA
Mariusz Zawisza.

W skład Grupy Kapitałowej PGNiG
wchodzi 30 spółek. Porozumienie podpi-
sały spółki zależne w 100 proc. od
PGNiG.                                                   wnp.pl
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W ubiegłym roku na indywidualne konta Po-
laków w otwartych funduszach emerytal-

nych wpłynęło ponad 10 mld zł. W roku 2014,
gdyby wszyscy stojący przez wyborem ZUS czy
ZUS i OFE zdecydowali się na tę drugą opcję,
mogłoby to być nawet ponad 12 mld zł.

Od 1 kwietnia można decydować, gdzie mają
być gromadzone nasze składki na ubezpieczenie
emerytalne. Do wyboru mamy dwie opcje: ZUS
lub ZUS i OFE. Co wybrać i czy ten wybór w
ogóle będzie miał jakieś znaczenia dla naszej przy-
szłej emerytury? Zacznijmy od przypomnienia,
że łącznie składka emerytalna to 19,52 proc. wy-
nagrodzenia brutto. Z tego 12,22 pkt proc. trafia-
ło, trafia i będzie trafiać do ZUS-u w ramach obo-
wiązkowego I filaru systemu emerytalnego. Nas
interesuje pozostałe 7,3 pkt proc.

Do 2011 roku, czyli do czasu wprowadzenia
przez rząd Donalda Tuska pierwszych zmian w
systemie emerytalnym, składka w wysokości 7,3
proc. pensji brutto była kierowana do otwartego
funduszu emerytalnego (OFE), czyli do obowiąz-
kowego II filaru systemu emerytalnego. O tym,
do którego OFE mają być przekazywane składki,
każdy mógł zdecydować sam, zawierając z fun-
duszem stosowną umowę. Jeśli fundusz nie speł-
niał oczekiwań, można było go zmienić na inny.
W 2011 roku uszczuplono składkę przekazywaną
do OFE w ten sposób, że każdemu ubezpieczo-
nemu stworzono dodatkowe subkonto w ZUS-ie,
na które zaczęto przelewać większą część skład-
ki, która do tego czasu w całości zasilała indywi-
dualne konta w OFE. Obecnie na subkonto w ZUS-
ie trafia 4,38 proc., a do OFE 2,92 proc. podstawy
wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne,
czyli wynagrodzenia brutto osób zatrudnionych
na podstawie umowy o pracę. Zatem w sumie do
ZUS-u przekazywanych jest teraz 85 proc. cało-
ści składki na ubezpieczenie emerytalne. Dyle-
mat, przed jakim postawił nas obecnie rząd, doty-
czy więc zaledwie ok. 15 proc. wartości składki.

Szeroko dyskutowane i krytykowane zmiany w
systemie emerytalnym, które rząd w ubiegłym roku
zaproponował, a następnie wcielił w życie poprzez
przegłosowanie w sejmie odpowiednich ustaw,
zmierzają do dalszego ograniczenia roli OFE.
Pierwszym krokiem było przejęcie przez ZUS prze-
szło połowy aktywów OFE o wartości ponad 150
mld zł. Były to gwarantowane przez skarb państwa
obligacje, które zostały potem umorzone. Tym jed-
nym posunięciem rząd znacząco zmniejszył (na
papierze) dług publiczny, nie przeprowadzając re-
formy finansów publicznych.

Kolejnym krokiem jest danie obywatelom wy-
boru w obszarze II filaru pomiędzy ZUS-em i
OFE. W istocie sprowadza się on do tego, czy
chcemy, aby zostało tak, jak jest teraz, czyli żeby
na subkonto w ZUS-ie nadal przekazywano 4,38

Nadszedł czas wyboru
ZUS czy ZUS i OFE

proc., a do OFE 2,92 proc. pensji, czy może żeby
w ogóle zrezygnować z OFE i całe 7,3 proc. wy-
nagrodzenia kierować tylko na ZUS-owskie sub-
konto. Na decyzję mamy cztery miesiące, czyli
czas do końca lipca. Przy czym, żeby zachować
stan obecny, trzeba złożyć specjalne oświadcze-
nie. Jeśli więc nie zrobimy nic, automatycznie
zostaniemy przydzieleni do ZUS-u.

Na szczęście wybór, zarówno w jedną, jak i w
drugą stronę, nigdy nie będzie ostateczny. Zawsze
więc będzie można zmienić zdanie, choć nie w
dowolnie wybranym momencie. Używając termi-
nologii sportowej, decyzję będzie można zmieniać
w okienkach transferowych. Pierwsze, jak już na-
pisaliśmy, trwa od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 roku.
Kolejne będzie za dwa lata, czyli w roku 2016, a
potem regularnie co cztery lata, czyli w roku 2020,
2024, 2028 itd. Zawsze mają to być te same cztery
miesiące: kwiecień, maj, czerwiec i lipiec.

Na okienka transferowe nie będą musieli cze-
kać ci, którzy dopiero rozpoczynają pracę. Oni
od razu będą mogli decydować, czy część ich
składki emerytalnej ma trafiać do OFE. Wystar-
czy, jeśli zawrą umowę z wybranym OFE. Jeśli
tego nie zrobią, składka w całości będzie kiero-
wana na subkonto w ZUS-ie.

Jednocześnie dokonano kilku zmian w funkcjo-
nowaniu samych OFE. Po pierwsze, zmniejszono
maksymalną prowizję, jaką OFE mogą pobierać
od przekazywanych do nich składek z 3,5 proc. do
1,75 proc. To na pewno zmiana korzystna dla klien-
tów funduszy, ale nie należy przeceniać jej zna-
czenia. Opłaty tego typu rzutują oczywiście na efek-
tywność inwestowania w OFE, ale w o wiele mniej-
szym stopniu, niż w wypadku wynagrodzenia za
zarządzanie funduszem. Prowizja na wejściu jest
bowiem płatna jednorazowo, zaś wynagrodzenie
za zarządzanie potrącane jest systematycznie przez
cały czas uczestnictwa w funduszu. A trzeba za-
uważyć, że koszt zarządzania, jaki może obcią-
żać aktywa funduszu emerytalnego, ustawowo
ograniczony jest do 0,54 proc. średniej wartości
aktywów w skali roku. To wielokrotnie mniej, niż
pobierają od klientów porównywalne fundusze in-
westycyjne stabilnego wzrostu.

Po drugie, limit inwestycji w akcje dla OFE
ustalono na poziomie nie niższym niż 75 proc.
wartości aktywów. Zrobiono to jednak nie dlatego,
żeby zwiększyć ich szanse na zyski, tylko po to,
żeby powstrzymać falę wyprzedaży na giełdzie,
jaka mogłaby nastąpić w konsekwencji umorzenia
obligacji z portfeli OFE, stanowiących ponad poło-
wę ich aktywów. OFE najprawdopodobniej dąży-
łyby do modelowego emerytalnego portfela inwe-
stycyjnego, w wypadku którego powszechnie przyj-
muje się, że udział akcji powinien zawierać się w
przedziale mniej więcej 20?40 proc., a to oznacza-
łoby konieczność sprzedaży znacznej części po-

siadanych przez nie akcji. Ten minimalny poziom
zaangażowania w akcje dla funduszy emerytal-
nych co roku będzie zmniejszany o 20 pkt proc. i
zniknie całkowicie dopiero w 2018 roku.

Ale wracając do pytania postawionego na sa-
mym początku, co wybrać i czy ten wybór w ogó-
le będzie miał jakieś znaczenia dla naszej przy-
szłej emerytury. Wygląda na to, że nasza decyzja
– najprawdopodobniej – na wysokość emerytury
nie będzie miała większego wpływu. Koniec koń-
ców pieniądze z OFE i tak trafią do ZUS-u, bo
mają być tam stopniowo przekazywane przez
ostatnie 10 lat przed osiągnięciem przez oszczę-
dzającego wieku emerytalnego, a potem to ZUS
ma się zająć wypłatą emerytury.

Przy OFE warto jednak zostać choćby w celu
zróżnicowania emerytalnych oszczędności. Trze-
ba mieć na uwadze, że realne pieniądze, które do
OFE trafiają, pozostają realne. Są inwestowane
w realne, namacalne aktywa, takie jak akcje czy
obligacje firm. Natomiast pieniądze kierowane
do ZUS-u są przeznaczane na wypłatę rent, eme-
rytur i innych świadczeń realizowanych przez
zakład. I niewiele wynika z tego, że ZUS zapisu-
je wszystko na indywidualnych kontach, bo są to
tylko elektroniczne zapisy, za którymi nie kryją
się żadne realne pieniądze, tylko zwykła obietni-
ca. ZUS nie może sprzedać akcji czy obligacji,
które kupił w naszym imieniu, i w ten sposób po-
zyskać pieniądze na wypłatę naszej emerytury,
bo nie posiada takich aktywów. ZUS nie inwestu-
je w polskie przedsiębiorstwa, dając im kapitał na
rozwój i tworzenie miejsc pracy. To OFE pełnią
rolę takiego przekaźnika, czyli pomagają w redy-
strybucji kapitału, która stymuluje rozwój gospo-
darczy. Sprawiają, że nasze oszczędności eme-
rytalne nie są bezproduktywnie przejadane, tylko
służą nam wszystkim ? zgodnie ze starą bizne-
sową zasadą, że pieniądz robi pieniądz.

A chodzi o całkiem spore pieniądze. W wy-
miarze indywidualnym niecałe 3 proc. wynagro-
dzenia może wydawać się kwotą nieznaczną, ale
jeśli popatrzymy na całokształt, to robią się z tego
miliardy. W 2012 roku na konta emerytalne Pola-
ków w OFE wpłynęło blisko 8 mld zł (bez kar-
nych odsetek płaconych przez ZUS za opóźnie-
nia), a w ubiegłym roku było to ponad 10,2 mld zł.
Wcześniej, czyli przed ograniczeniem składki na
OFE w maju 2011 roku, było to już ponad 20 mld
zł rocznie. Po niecałych trzech miesiącach 2014
roku kwota ta przekracza już 3,1 mld zł, czyli
dokonawszy prostego szacunku, można się spo-
dziewać, że w całym roku mogłaby sięgnąć 12
mld zł. Mogłaby, bo zapewne tyle do OFE nie
wpłynie, gdyż wszyscy ich uczestnicy musieliby
do końca lipca złożyć oświadczenia, że chcą, aby
w dalszym ciągu ich składka kierowana na II filar
systemu emerytalnego była dzielona pomiędzy
ZUS i OFE, a to jest absolutnie nierealne.

Każdy stojący przed decyzją, czy pozostać w
OFE, czy zrezygnować, kierując całość składki
do ZUS-u, powinien zadać sobie pytanie: kto le-
piej wykorzysta te miliardy złotych, które i tak
zostaną potrącone z naszych pensji, ZUS czy
polscy przedsiębiorcy.

Bernard Waszczyk, Open Finance
Dzieki uprzejmości ZR Jelenia Góra

Każdy, kto zastanawia się, czy pozostać przy OFE, czy zre-
zygnować, kierując całość składki do ZUS-u, niech zada

sobie jedno proste pytanie: kto efektywniej wykorzysta te miliardy złotych –
ZUS czy polscy przedsiębiorcy.
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O d wielu tygodni mogliśmy obserwować
eskalację rosyjsko – ukraińskiego konfliktu.

Jej rezultatem było przyłączenie ukraińskiego
Krymu do rosyjskiego imperium. Cały świat pa-
trzył w tym czasie z przerażeniem na to co robiła
Rosja. Zastanawiano się jakie będą kolejne kroki
Rosji i który jeszcze spośród  sąsiadów może być
jej następną ofiarą? Nic zresztą dziwnego. Tak
bowiem wiele razy zaczynały się w wojny i wiel-
kie światowe konflikty zbrojne. Także my w Pol-
sce zastanawialiśmy się, czy przypadkiem kolej-
nym krajem, który znajdzie się w polu agresyw-
nych działań Kremla nie będzie nasz kraj. Obawy
te miały swoje głębokie uzasadnienie w przeszło-
ści. Rosja zawsze bowiem dążyła do przekreśle-
nia polskiej suwerenności.  A poza tym z Rosją
bezpośrednio graniczymy poprzez  rosyjski Ob-
wód Kaliningradzki – najbardziej wysuniętą na
Zachód część tego kraju. Wielu zwykłych Pola-
ków śledząc rozwój wydarzeń na Krymie zaczęło
się zastanawiać co w takiej sytuacji, jaka zaistniała
powinna zrobić Polska? Jak mogłaby wzmocnić
swoje bezpieczeństwo i w jaki sposób mogłaby
tego dokonać. Poniekąd to racjonalne pytania, ja-
kie powinny nasuwać się każdemu Polakowi w
zaistniałej sytuacji. Ale też pytania, które pokazują,
że zwykli Polacy mimo wszystko myślą kategoria-
mi interesu narodowego.

Niestety tak nie jest jeśli chodzi o obecne polskie
elity. Ich przedstawiciele zabierając publiczny głos
w związku z działaniami Rosji wobec Ukrainy,
nader często koncentrowali się wokół obrony ro-
syjskich interesów i racji Rosji, usiłując do tego
przekonać innych Polaków.  Mógłby ktoś w tym
miejscu „odparować”, że  to jedynie wybrani przed-
stawiciele obecnych politycznych i intelektualnych
polskich elit, którzy  nie są jednak reprezentatywni
dla całości. Może i tak, ale wtedy byłoby to jeszcze
bardzo optymistyczne. W ostatnich tygodniach z
ust przedstawicieli świata polityki, administracji,
mediów, nauki bardzo często padały słowa, które
nie były wyrazem troski o polskie państwo a jedy-
nie usiłowały tłumaczyć rosyjski sposób myślenia i
działania. Nierzadko były w tym słowa będące
wyrazem szczególnego umiłowania Rosji i wszyst-
kiego co rosyjskie. Słuchając tych wynurzeń moż-
na było  odnieśc wrażenie, że obecna polska elita,
a przynajmniej spora jej część ma w swoim ciele
jakiś gen choroby, który sprawia, że nie jest ona w
stanie myśleć kategoriami interesu narodowego, a
zwłaszcza twardo stanąć w jego obronie, gdy na
horyzoncie międzynarodowym  pojawia się Rosja
ze swoimi imperialnymi planami politycznego i mi-
litarnego podboju świata.
Apele o zrozumienie Rosji

Jako jeden z pierwszych egzegetów współcze-
snej Rosji jak zawsze występował były Ambasa-
dor Polski w Moskwie – towarzysz Stanisław Cio-
sek. W rozmowie z gwiazdą TVN Moniką Olejnik
Ciosek tłumaczył opinii publicznej w Polsce, że
w sprawie Krymu zawinił przede wszystkim
Zachód, który nie chciał kiedyś zgodzić się na
oddanie Krymu Rosji. W jego ocenie nie powinno
być zatem dziwne, że dzisiaj Rosja sięga po swo-
je, dokonując aneksji Krymu. Szkoda zatem, że
Zachód nie posłuchał kiedyś towarzysza  Cioska

Anty Polskie elity
Wydarzenia, jakie miały miejsce w ciągu ostatnich tygodni
na Ukrainie dobitnie pokazały jak faktycznie wygląda stan
polskich elit po żmudnym procesie ich kształtowania w cza-
sach PRL Pewne jest dzisiaj jedno, że elity współczesnej Polski nie są zdolne
do obrony polskich interesów.

i jego mądrych rad. Nie byłoby bowiem dzisiaj
problemu Krymu. Ale przy tej okazji o wiele waż-
niejszy dla Cioska okazał się inny problem: a mia-
nowicie niewłaściwy stosunek Polski do Rosji.
Były ambasador podkreślał stanowczo: „Polska
ciągle kąsa, wiecznie się czepia”, a  na Kremlu
„postrzegają nas jak natrętną muchę, osę„ i że
tak nie trzeba. Ciosek dał też radę jak Polska
powinna podchodzić do Rosji, apelując do Pola-
ków: „Przestańmy się bać Rosji!”.

W podobnym duchu występował też Jerzy Ko-
zakiewicz - były ambasador Polski na Ukrainie, a
obecnie wykładowca Studium Europy Wschodniej
Uniwersytetu Warszawskiego. W wywiadzie dla
portalu Kresy.pl odnosząc się do rosyjskiej polityki
na kanwie ostatnich wydarzeń na Krymie, Koza-
kiewicz zauważył w tym kontekście, że problemy
z Rosją znajdują się także po stronie polskiej. W
jego ocenie cała polska polityka oparta  na funda-
mencie rusofobii jest samobójcza w każdym
wymiarze, przede wszystkim w wymiarze ignoro-
wania rzeczywistości i cynicznego nieliczenia się
z opinią publiczną”. Można było odnieść wraże-
nie, że to przede wszystkim nie Rosja jest proble-
mem, ale to jak my ją postrzegamy w Polsce. A
według  Kozakiewicza postrzegamy ją nienormal-
nie, nie chcąc wyzbyć się antyrosyjskiej fobii.

Wśród licznego grona ekspertów od spraw ro-
syjskich jak zawsze pojawił się i tym razem gen.
Marek Dukaczewski – były szef rozwiązanych w
2006 r. Wojskowych Służb Informacyjnych, który
nawet kilkakrotnie w ostatnich tygodniach gościł w
stacji TVN, usiłując wytłumaczyć telewidzom o
co chodzi na Krymie. Tak naprawdę gen. Duka-
czewski uzasadniał działania Rosji tym, że działa
ona w sposób przewidziany, bo wszystko jest „roz-
pisane na nuty” a „do każdego z wariantów są
przygotowane scenariusze”. I  w tej sytuacji najle-
piej jest się z Rosją porozumieć. Szef WSI zalecał
nawet, że „lepiej będzie jeśli Ukraina i premier
Jaceniuk znajdą obszar porozumienia”. W jego
głębokim przekonaniu  „nie jest najlepszym roz-
wiązaniem drażnienie Putina!”. Słuchając gen. Du-
kaczewskiego można było odnieść wrażenie, że
jego wywody dobrze pasowałyby do programów
rosyjskiej stacji propagandowej „Russia Today”,
która w ostatnich tygodniach „obficie” tłumaczyła
Rosjanom i światu sprawę zajęcia Krymu. W spra-
wie wydarzeń na Krymie i postępowania Rosji głos
zabierali również ci, którzy odpowiadają za bez-
pieczeństwo narodowe Polski. Oni szczególnie po-
winni kierować się polskim interesem.

Znany z niezbyt udanych wcześniejszych medial-
nych wystąpień szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz
jasno zakomunikował, że „na razie nie ma sygna-
łów, że Putin zagraża Polsce”. W podobnym duchu
wypowiadal się szef prezydenckiego Biura Bezpie-

czeństwa Narodowego (BBN) gen. Stanisław Ko-
ziej, onegdaj kształcony w dawnym Związku So-
wieckim. Ten jednak zadbał nawet o to aby zorgani-
zować forum eksperckiej współpracy z Rosjanami
w dziedzinie bezpieczeństwa. Kilka dni po tym, jak
w Kijowie na Majdanie padły pierwsze ofiary proro-
syjskiego reżimu Janukowycza, szef BBN zorgani-
zował polsko-rosyjski okrągły stół ekspercki poświę-
cony przejrzystości ćwiczeń wojskowych. W spo-
tkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele rosyjskich
służb wywiadowczych, występujący pod płaszczem
rosyjskich dyplomatów.  Koziej zasłynął wcześniej
z tego, że z kluczowych dokumentów dotyczących
polskiego bezpieczeństwa narodowego wyrzucił
zagrożenie ze strony Rosji.
Choroba polskiej elity

Ów gen choroby jaki tkwi w organizmie nazbyt
wielu przedstawicieli polskiej elity, powoduje, że
nie jest ona w stanie myśleć kategoriami interesu
narodowego. Właśnie to sprawia, że  zawsze sta-
wiają oni  interes Rosji nad interes Polski. Chorobę
tą opisał niedawno sam naczelny Rzeczypospoli-
tej” – Bogusław Chrabota. Szef czołowego pol-
skiego dziennika w bardzo osobistym wyznaniu
stwierdził: „Jestem dotknięty tą samą chorobą co
wielu Polaków. Uwielbiam Rosjan!” Z Rosjanami,
jak podkreślił Chrabota, „zawsze odczuwałem
magnetyczną więź”, gdziekolwiek by się nie zna-
leźli: w Waszyngtonie, Paryżu, Berlinie . Ów „ma-
gnetyzm”  może tłumaczyć wszystko. To on spra-
wia, że przedstawiciele polskiej elity, a nawet spo-
ra jej część zawsze, gdziekolwiek się nie znajdą
zawsze starają się  tłumaczyć Rosję  i okazywać
szacunek dla jej wielkości. To trochę tak jak z Bry-
tyjczykami, którzy gdziekolwiek się nie znajdą
zawsze bronią honoru brytyjskiego imperium. Ale
jest w tym jednak zasadnicza różnica: to jest ich
imperium! Tymczasem w przypadku przedstawi-
cieli polskich elit – rosyjskie imperium, jego racje i
jego honor – to obce imperium, obca  racja, obcy
honor. Nie muszą tego robić. Nigdy nie powinni
tego robić. Ich obowiązkiem  jest obrona polskich
racji, polskiego honoru – po prostu obrona Polski.

Czym zatem należy tłumaczyć takie zachowa-
nie niemałej  części polskich elit? Odpowiedź na to
pytanie głęboko tkwi w przeszłości. To prawie pół
wieku panowania w naszym kraju komunistycznego
systemu, kiedy Polska była pozbawiona suweren-
ności i znajdowała się pod nadzorem Kremla. To
wtedy nasze elity wykształciły w sobie ów chory
gen, który nakazuje liczyć się przede wszystkim  z
interesem Rosji a nie interesem Polski. Ten gen jak
się okazuje może być nawet dziedziczony i prze-
chodzić z pokolenia na pokolenie.

dr Leszek Pietrzak
Opublikowano za wiedzą i zgodą Autora

Zródło: Warszawska Gazeta
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KRZYZÓWKA-

A B

Anka mówi, że u nas
nie przenocujesz

A

Hasło krzyżówki
to przysłowie chińskie

Poziomo: 1. czołówka; 4. przecinko-
wiec, owad z grupy czerwców; 9. ostat-
nie stadium ubioru ; 10. kamień szlachet-
ny, krzemian wapnia i glinu; 12. ukryta
granica ogrodu; 13. wstrzemięźliwość;
15. Marina, ros. łyżwiarka figurowa, złoto
olimp. w 1992; 16. agresja; 19. gwiaz-
dozbiór nieba południowego; 21. mydło-
drzew; 24. równouprawnienie; 25. z ro-
dziny długoogonowych papug ; 26. śpiew
bez akompaniamentu; 28. najwyższy
szczyt G. Świętokrzyskich; 29. włoski li-
kier o smaku migdałowym; 30. patos.

Pionowo: 1. z tego samego piętra; 2.
trwały, przezroczysty papier ; 3. dźwiga-
jący sportowiec ; 5. prezes IPN, zginął
pod Smoleńskiem; 6. wyrodny brat Le-
cha i Czecha ; 7. duży kombinat chem.
nad Odrą; 8. kryje jeden lub więcej gro-
bów; 11. główne nabożeństwo liturgicz-
ne; 14. pogląd społeczno-polityczny zakł.
równość między ludźmi; 17. surowiec na
świece; 18. schron lub loch w dawnych
fortyfikacjach; 20. przeciwnik Montekich
z tragedii „Romeo i Julia”; 21. bohomaz,
ramota, szmira, kiepski obraz; 22. dys-
puta; 23. epidemia; 27. miasto w Gerdii
(Holandia).
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Referendum na Krymie - zaznacz jedną
z dwóch odpowiedzi:

1) jestem za przyłączeniem Krymu do Rosji
2) jestem za odłączeniem Krymu od Ukrainy

Dlaczego Niemcy nie uznają
referendum na Krymie?

Bo wtedy kolejne referendum może dotyczyć
włączenia Berlina do Turcji

To nie żart: frekwencja w Sewastopolu
na Ukrainie wynosi 123 proc...
czyli za suwerennością Krymu
opowiedziały się... 473 tysiące
z 383 tysięcy mieszkańców!

Jka robić demokrację, to na całego!

Ukraina buntuje się na ulicy przeciw
korupcji. Polacy odrywają się od
komputerów, gdy jest zagrożenie
ograniczenia wolności internetu

Inaczej nie mielibyśmy sposobności
protestować na facebookuTo nie botox

Stosuje tylko Krym na noc i Krym na dzień

A może by tak
zarządzić referendum na Alasce?
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Sprzedali
nas zdrajcy
Sprzedali nas zdrajcy
za marne srebrniki,
Sprzedali nas wrogom,
ci pchlarze na smyczy.
I później, w obławach,
łapali nasz dzielnych,
I póxniej, w wiezieniach,
wieszali nas pieknych.

Zrywali orzełki
z tych wojskowych czapek,
I pluli nam w twarze,
niepomni swych matek.
Te dziatkom wpajały
milość do ojczyzny
Zdobytej nam z polskiej,
broczacej krwią blizny.

A plotąc na stryczki,
trzymali za zwoje,
Cieszyli się, gnidy,
że nadszedł nasz koniec.
Lecz wiedzieć nie mogli,
plotąc po katowsku,
że len ten rósł niegdyś
na ziemi ich przodków.

Wieszali, czerwoni
w ubeckich katowniach,
Wieszali, czerwoni,
każdego z osobna.
A myśmy swych kolan
nie pouginali,
Jenośmy odważnie,
na  baczność, stawali.

Bo nas za ojczyznę
wtedy zabijał kat.
I złożyło się tak,
że katem był brat.
Więc czując, że zdradą
powietrze nasiąka,
Krzyczeliśmy w twarze:
niech żyje nam Polska!

Piotr Wożgin

W niektórych firmach liczba społecz-
nych inspektorów pracy (sip) uro-

sła do absurdalnych rozmiarów. W jed-
nej z publicznych spółek jest ich przeszło
800. Średnio na 20 pracowników przy-
pada jeden.
– Przygotowaliśmy projekt nowelizacji
ustawy z 1983 r., aby zmniejszyć liczbę
społecznych inspektorów pracy, ograni-
czyć okres przysługującej im ochrony
przed zwolnieniem, a także ograniczyć
uprawnienia do wydawania zaleceń –
mówi Grażyna Spytek-Bandurska, ekspert
PKPP Lewiatan.
Szerokie uprawnienia

Nikt do końca nie wie, ilu jest społecz-
nych inspektorów pracy. Z naszych sza-
cunków wynika, że może to być nawet kil-
kadziesiąt tysięcy osób. W myśl pocho-
dzącej jeszcze z 1983 r. ustawy o społecz-
nej inspekcji pracy każdy z takich inspek-
torów jest nie tylko chroniony przed zwol-
nieniem przez czteroletnią kadencję, ale
także przez rok po jej zakończeniu. W tym
czasie pracodawca nie ma też prawa ob-
niżyć im wynagrodzenia.

Choć społeczna inspekcja pracy jest po-
woływana na wniosek związków zawo-
dowych działających w danej firmie,
wszelkie koszty jej działania ponosi pra-
codawca. Ponadto każdy z inspektorów
ma prawo wydawać wiążące dla praco-
dawcy zalecenia w każdej sprawie zwią-
zanej z zatrudnieniem pracowników w fir-
mie. Jeśli przedsiębiorca nie uwzględni
tych uwag, sprawa trafia do profesjonali-
stów, czyli Państwowej Inspekcji Pracy.
Może się to skończyć przeprowadzeniem
kontroli w zakładzie pracy, a nawet nało-
żeniem mandatu na przedsiębiorcę.

Pracodawcom bardzo uwiera ochrona
sip przed zwolnieniem, ponieważ spraw-
nie działające związki zawodowe potrafią
z wykorzystaniem działającej w firmie spo-
łecznej inspekcji podwoić liczbę pracow-
ników, z którymi bardzo ciężko się rozstać.
Jakie zmiany

Pracodawcy proponują drastyczne ogra-
niczenie liczby inspektorów i uzależnienie
jej od wielkości zakładu pracy. Po zmia-
nach jeden społeczny inspektor pracy
mógłby przypadać na 300 pracowników.
W myśl tej propozycji mieliby stracić

Nikt do końca nie wie, ilu jest społecznych inspektorów pra-
cy. Z naszych szacunków wynika, że może to być nawet kilka-

dziesiąt tysięcy osób. Pracodawcy chcą wprowadzenia limitu chronionych in-
spektorów, zależnego od wielkości firmy.

Mniej społecznych
inspektorów pracy

roczną ochronę przed zwolnieniem po za-
kończeniu kadencji. Pracodawcy chcieli-
by także ograniczenia wystawiania praco-
dawcy zaleceń przez sip wyłącznie do
spraw związanych z bezpieczeństwem i
higieną pracy.
– Najwyższa pora, by zracjonalizować te
przepisy – dodaje Spytek-Bandurska. –
Zależy nam na szybkim wprowadzeniu
tych zmian. Postaramy się zainteresować
tym projektem ministra pracy albo posłów.
Związkowcy do propozycji pracodawców
podchodzą bez entuzjazmu.
– Społeczna inspekcja pracy jest potrzeb-
na i nie zgodzimy się na ograniczenie
uprawnień inspektorów – komentuje Paweł
Śmigielski, ekspert OPZZ. Dodaje, że w
czasie wykonywania swoich zajęć inspek-
torzy często narażają się pracodawcy.
Skrócenie okresu ochrony przed zwolnie-
niem może ułatwić stosowanie represji w
stosunku do takich osób. – Możemy dys-
kutować o zmianie tych przepisów, ale nie
w tym zakresie – zaznacza.

Mateusz Rzemek

Zakładowy nadzorca przestrzegania
przepisów prawa pracy podlega szcze-

gólnej ochronie przed zwolnieniem od dnia
wyłonienia go na tę funkcję, a nie od daty
wykonania pierwszej czynności należącej
do jego kompetencji

Od daty wyboru pracownika na społecz-
nego inspektora pracy zakład nie może mu
zatem wręczyć wypowiedzenia ani roz-
wiązać z nim stosunku pracy w inny spo-
sób w trakcie mandatu i jeszcze przez rok
po jego wygaśnięciu.          Renata Majewska
Co może zakładowy inspektor
* kontrolować stan budynków, maszyn,
urządzeń, proces technologiczny pod
względem BHP oraz
* kontrolować przestrzeganie prawa pra-
cy, w tym postanowień układów zbioro-
wych, regulaminów, w szczególności w
zakresie uprawnień urlopowych, czasu pra-
cy, świadczeń z tytułu chorób zawodowych,
* brać udział w ustalaniu okoliczności wy-
padków przy pracy, wydawać kierowni-
kowi zakładu zalecenia usunięcia stwier-
dzonych uchybień,
* w razie bezpośredniego zagrożenia życia
może wstrzymać określone roboty lub
działanie konkretnego urządzenia.


