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Stefan Dzienniak: Wizja przeniesienia 
produkcji w inne rejony świata nie jest 
straszakiem, a realnym zagrożeniem. 
» STRONA 4

Jerzy Kozicz: Mówimy o ogromnych 
stratach dla budżetu i aferze dużo 
większej niż Amber Gold.
» STRONA 5

Reklama

Pełny tekst apelu:
W imieniu polskich przedsiębior-
ców i pracowników pragniemy 
wyrazić głębokie zaniepokojenie 
obecną sytuacją w fi rmach bran-
ży energochłonnej. Zasadniczym 
powodem problemów jest fakt, że 
zakłady tego sektora działające w 
Polsce są zmuszone do ponoszenia 
nieporównywalnie wyższych kosztów 
funkcjonowania niż te, które obciążają 
ich europejskich konkurentów. Zaś 
wprowadzenie obowiązku zakupu 
uprawnień do emisji CO2 po roku 
2013 jeszcze bardziej pogorszy i tak 
już niekorzystne warunki konkuren-
cji w Europie dla polskich zakładów 
energochłonnych. Bez systemowych 
rozwiązań dedykowanych sektorowi 
energochłonnemu trudno będzie 
uniknąć bolesnych konsekwencji spo-
łecznych i gospodarczych, związanych 
z pogłębiającą się nierównowagą 

funkcjonowania przemysłu energo-
chłonnego w Polsce w stosunku do 
innych krajów UE. 

Mając na uwadze dobro naszego 
kraju i dobro najbardziej uprzemy-
słowionego regionu Polski, zwracamy 
się z apelem do Pana Premiera o 
dołożenie wszelkich starań w celu 
przygotowania pakietu rozwiązań 
systemowych, które pozwolą dopro-
wadzić do wyrównania warunków 
konkurencji polskich i europejskich 
zakładów energochłonnych. Kluczowe 
kwestie, których powinny dotyczyć 
te rozwiązania to:
–  dostosowanie obciążeń fi skalnych 

i para-fi skalnych związanych z 
zakupem energii elektrycznej do 
warunków panujących w innych 
krajach UE (a w szczególności: 
zmniejszenie opłat za tzw. cer-
tyfi katy kolorowej energii, wpro-
wadzenie zmian parametrów w 

zakresie przesyłu i dystrybucji, 
uprawniających do stosowania 
obniżonych stawek opłaty jakoś-
ciowej oraz zmniejszenie podatku 
akcyzowego za energię elektryczną 
dla zakładów energochłonnych 
w ramach możliwych regulacji 
prawnych, a także utrzymanie 
zwolnienia z akcyzy za gaz); 

–  rozwiązanie kwestii masowych 
wyłudzeń podatku VAT na rynku 
dystrybucji stali (w szczególności 
poprzez przyjęcie stosownych 
rozwiązań legislacyjnych); 

–  zmiany prawne, dające realną 
możliwość wspólnych działań 
pracodawców i państwa na 
rzecz utrzymywania miejsc pracy 
w okresie spowolnienia gospo-
darczego;
Biorąc pod uwagę, że w ostatnich 

latach dysproporcja w zakresie po-
ziomu obciążeń pomiędzy polskimi 

przedsiębiorcami a ich europejskimi 
konkurentami znacznie się pogłębiła, 
niżej podpisani pragną podkreślić, 
że powyższe działania winny być 
podjęte niezwłocznie. Bez takich 
rozwiązań trudno będzie wkrótce 
uniknąć bolesnych konsekwencji 
społecznych i gospodarczych. Naj-
bardziej dramatycznym skutkiem tej 
nierównowagi będzie nieuchronna 
utrata miejsc pracy, związana za-
równo z ograniczaniem produkcji, 
jak również likwidacją zakładów. W 
hutnictwie może to doprowadzić 
do utraty aż 200 tys. miejsc pracy, 
zarówno w dużych zakładach, jak 
i w fi rmach okołohutniczych. Więk-
szość tych miejsc pracy znajduje 
się w przedsiębiorstwach w woje-
wództwie śląskim. Realizacja tego 
„czarnego”, ale niestety realnego 
scenariusza, będzie oznaczać go-
spodarczą i społeczną degradację 

tego regionu, ale podobne skutki 
dotkną również inne województwa, 
gdzie funkcjonują zakłady energo-
chłonne i cały kraj. Niesie to też za 
sobą bardzo poważne konsekwencje 
w postaci uszczerbku dla wpływów 
do budżetu państwa z podatków 
związanych z działalnością tych 
przedsiębiorstw.

Nasz apel, będący wspólnym 
głosem pracodawców, pracow-
ników oraz ich parlamentarnych 
reprezentantów jest dowodem na 
to, że szeroka współpraca na rzecz 
realizacji polskich priorytetów gospo-
darczych i społecznych jest możliwa 
i może być skuteczna. Jednocześnie 
deklarujemy gotowość do pomocy i 
uczestnictwa w rządowych pracach 
na rzecz stworzenia i wdrożenia 
systemowych rozwiązań, których 
potrzebę podnosimy w niniejszym 
apelu. 

KRAJ

Pielgrzymka 
Ludzi Pracy
O nawrócenie i poprawę 
zaapelował do pielgrzymów 
zgromadzonych na Jasnej 
Górze biskup Antoni Dydycz. 
– Nie można patrzeć beztrosko 
na to, co się dzieje. Z boleścią to 
mówimy, żal nam naszej Ojczyzny. 
Duchu Święty, daj nam, daj Pol-
sce ludzi sumienia! A jak trzeba, 
umiejmy wyruszyć na ulice, wziąć 
udział w manifestacjach – z 
pokorą, z kulturą, z cichością, z 
chrześcijańską pieśnią, z patrio-
tycznymi wezwaniami. Jeszcze ten 
przywilej nam pozostał! – mówił 
bp Antoni Dydycz. » STRONA 6

A
pel podpisano pod-
czas spotkania zwo-
łanego z inicjatywy 
przewodniczącego 
śląsko-dąbrowskiej 

Solidarności Dominika Kolo-
rza. – W tak kluczowej kwe-
stii gospodarczej i społecznej 
pracodawcy, pracownicy i ich 
przedstawiciele w parlamen-
cie powinni współpracować, 
powinni wznieść się ponad 
polityczne podziały – podkre-
ślał szef śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności. Prezes CMC Za-
wiercie opisując zagrożenia dla 
przemysłu energochłonnego i 
pracowników tej branży tłuma-
czył posłom: I przedsiębiorcy, 
i pracownicy, i przedstawiciele 
władz – wszyscy jedziemy na 
tym samym wózku.

– Nasz apel, będący wspól-
nym głosem pracodawców, 
pracowników oraz ich parla-
mentarnych reprezentantów 
jest dowodem na to, że szeroka 
współpraca na rzecz realizacji 
polskich priorytetów gospo-
darczych i społecznych jest 
możliwa i może być skuteczna. 
Jednocześnie deklarujemy goto-
wość do pomocy i uczestnictwa 
w rządowych pracach na rzecz 
stworzenia i wdrożenia syste-
mowych rozwiązań, których 
potrzebę podnosimy – napisali 
sygnatariusze w podsumowaniu 
wystąpienia do premiera. 

Pod apelem podpisali się 
prezesi i członkowie zarządów 
spółek: ArcelorMittal Poland, 
CMC Zawiercie, ZGH Bolesław, 

Celsa Huta Ostrowiec, Huta 
Cynku Miasteczko Śląskie, re-
prezentanci Hutniczej Izby Prze-
mysłowo-Handlowej, Izby Go-

spodarczej Metali Nieżelaznych 
i Recyklingu, NSZZ Solidarność, 
OPZZ i ZZ Kadra oraz posłowie 
z woj. śląskiego z SLD i PiS. Zło-
żenie podpisów zapowiedzieli 
też posłowie Ruchu Palikota. 
W spotkaniu uczestniczył rów-
nież, jako reprezentant posłów 
PO z woj. śląskiego, poseł Woj-
ciech Saługa. Zadeklarował, że 
wspiera wszystkie kwestie za-
warte w apelu. – Podpisu się nie 
doczekaliśmy, ale wierzymy, że 
deklaracje złożone przez pana 
posła zostaną wcielone w życie – 
powiedział Dominik Kolorz. 

 Przed podpisaniem doku-
mentu przedstawiciele praco-
dawców i związków zawodo-
wych zaprezentowali zebranym 
obecną sytuację oraz problemy 
hutnictwa i przemysłu energo-
chłonnnego w Polsce, przedsta-
wili propozycje systemowych 
rozwiązań tej kwestii, w tym 
rozwiązań pozwalających utrzy-
mać miejsca pracy w sektorze. 
(więcej na str. 4 i 5).

 W imieniu związków za-
wodowych przewodniczący 

śląsko-dąbrowskiej Solidarności 
przedstawił kierunki rozwiązań 
dotyczących ochrony miejsc pracy 
w przemyśle energochłonnym 
w czasie kryzysu gospodarcze-
go. Przypomniał, że w Polsce 
nie obowiązują obecnie żadne 
mechanizmy prawne chroniące 
rynek pracy w okresie recesji i 
zaapelował do posłów, aby za-
jęli się tym problemem. – Nasze 
propozycje opierają się na założe-
niu, że pomoc budżetu państwa 
w utrzymaniu miejsc pracy w 
okresie spowolnienia gospo-
darczego jest dla tego budżetu 
korzystna. W czasie pierwszej 
fali kryzysu Niemcy, Austriacy, 
a również częściowo Francuzi 
zastosowali mechanizm, który 
warto również w Polsce zasto-
sować. Tam przedsiębiorca nie 
zwalniał pracownika, ale płacił 
mu tzw. postojowe, a w zamian 
budżet państwa finansował 
pracodawcy część składkową 
wynagrodzenia pracownika, 
czyli przekładając na nasze realia 
część ZUS-owską, część podatku 
dochodowego od osób fi zycz-
nych – mówił Dominik Kolorz. 
– Krótko mówiąc budżet państwa 
nie pomagając utrzymać miejsc 
pracy w czasie spowolnienia, 
w efekcie końcowym jeszcze 
bardziej na tym traci – podsu-
mował szef śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności. 

POD, AGA

Pracodawcy hutnictwa, przedstawiciele związków zawodowych i posłowie z regionu 
apelują do premiera o wprowadzenie rozwiązań ochronnych dla przemysłu energochłonnego.

Jedziemy na tym samym wózku

Szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności wspólnie z prezesem ZGH 
Bolesław podpisują tekst apelu 

W Polsce nie ma żadnych 
mechanizmów prawnych 
chroniących rynek 
pracy w okresie 
spowolnienia.

PRAWO PRACY

Umowy 
śmieciowe
Komisja Krajowa NSZZ 
Solidarność złożyła do 
Komisji Europejskiej skargę 
na polski rząd w sprawie 
nieprawidłowego wdro-
żenia w Polsce unijnego 
prawa, dotyczącego umów 
o pracę na czas określony. 
– Obowiązujący w Polsce przepis 
Kodeksu pracy 251, dotyczący 
umów na czas określony, nie 
realizuje celu dyrektywy UE, 
ponieważ nie zapobiega nad-
używaniu tego typu umów – 
napisali w skardze związkowcy. 
Solidarność liczy na to, że KE 
skłoni rząd do właściwego do-
stosowania polskich przepisów 
do prawa unijnego. » STRONA 3
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M
urarz domy buduje, krawiec szyje 
ubrania, ale gdzieżby co uszył, gdyby 
nie miał mieszkania? A i murarz 

by przecie na robotę nie ruszył, gdyby krawiec 
mu spodni i fartucha nie uszył. Ten fragment 
wierszyka Juliana Tuwima pt. „Wszyscy 
dla wszystkich” przypomina sobie chyba 
większość tych, którzy chodzili do szkoły 
w czasach, gdy nie było jeszcze gimnazjów 
i nowej podstawy programowej, a Kasia 
jeszcze nie Hall i Krysia jeszcze nie Szumilas, 
reformowały wyłącznie kształt szlaczków w 
swoich zeszytach.

Niedouczonym ekonomistom od razu 
spieszę wyjaśnić, że ten wiersz nie jest po-
chwałą wymiany barterowej. Tu chodzi o 
inne relacje. Tak dla wspólnej korzyści i dla 
dobra wspólnego wszyscy muszą pracować mój 
maleńki kolego – głosi ostatnia strofa wiersza. 
Ten prosty utwór w prosty sposób przeka-
zywał dzieciom fundamenty ekonomii i 
życia społecznego. 

Problem w tym, że wielu miało i ma kłopoty 
z przyswojeniem sobie prawdy zawartej w 
wierszyku, a celują w tym przede wszystkim 
ci, którzy zrządzeniem demokratycznego losu 
i jakże nielicznych przypadków nepotyzmu 
otrzymują władzę w Polsce. Partia murarzy 
na śmierć zwaśniona z partią krawców będzie 
z gołym tyłkiem stawiać mury, ale krawcom 
domu nie wymuruje. Partia szewców winą 
za źle uszyte buty obarczy partię piekarzy, 
chleb będzie sprowadzać zza granicy i jesz-
cze nasika do zaprawy partii murarzy, bo są 
z innego ugrupowania.

Nie ma takiej idei, której nie mogą za-
rżnąć partyjno-plemienne obyczaje. Spot-
kanie Siuksów z PO i Czejenów z PiS to 
jatka na prerii . Do tego jeszcze Szoszoni z 
SLD, Paunisi z Ruchu Palikota, Komancze z 
Solidarnej Polski i Navaho z PSL zagwaran-
tują, że skalp będzie słał się gęsto. I nawet 
w obliczu zagłady bizonów będą się tłukli, 
bo taka jest tradycja. A potem przyjedzie 
Wielki Biały Ojciec z Brukseli pozamyka 
towarzystwo w rezerwatach i będą robić 
za atrakcję turystyczną w Stanach Zjedno-
czonych Europy. 

I gdyby chłopaki bawili się w Indian po 
godzinach pracy to pół biedy. Sęk w tym, 
że bawią się właściwie cały czas, choć nie 
chciałbym być niesprawiedliwy. Naszym 
Indianom zdarzają się chwile refl eksji. Za-
dają sobie wówczas pytanie: A co stanie, gdy 
skończą się bizony? Co to będzie, jak biali 
przestaną kupować u nas skóry, bo sprze-
daliśmy im już 90 proc. swoich lasów? Ale 
zawsze wtedy w imieniu jakiegoś plemie-
nia ktoś się odzewie mówiąc, że on takie-
mu Szoszonowi to ręki nie poda, choćby 
mu się namiot na pióropusz miał zawalić, 
a poza tym jego plemię samo się wyżywi. I 
koniec dyskusji. 

W tym tygodniu pracodawcy, związkowcy 
oraz posłowie z różnych plemion spotkali 

się, aby wspólnie zaapelować do wodza 
Siuksów Wielkiego Piłkarza, żeby dla dobra 
wspólnego i dla wspólnej korzyści wspomóc 
hutnictwo i pracowników branży. Chodzi o 
robotę i utrzymanie dla 200 tys. ludzi. Siuk-
sowie na spotkanie wydelegowali jednego 
pomniejszego wodza, który przyznał, że apel 
jest słuszny, że jego plemię pracuje nad tym, 
aby problem rozwiązać, ale odmówił pod-
pisania apelu. Podpisał Szoszon, podpisali 
Czejeni, a Siuks nie i opuścił zgromadzenie po 
indiańsku, czyli bezszelestnie. Nie wyjaśnił 
dokładnie, dlaczego nie chce podpisywać, 
ale wszyscy możemy się domyślać, że za-
ważyły tzw. względy polityczne. 

I nie chodzi tu chyba o to, że prawdziwy 
Siuks nie może bez uszczerbku na honorze 
złożyć swojego podpisu obok podpisów 
czejeńskiego oszołoma czy szoszońskiego 
komucha, w dodatku w jakimś wigwamie 
Solidarności. Idzie raczej o strach przed 
gniewem Wielkiego Piłkarza, bo to wielki 
wódz ustala, kto się może bawić w Siuksa w 
następnej kadencji, a kto zostanie strącony 
z listy wybieranych do zabawy. 

JEDEN Z DRUGĄ:)
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LICZBA tygodnia

23 mld zł
blisko tyle wyniósł po sierpniu defi cyt budże-
towy państwa – poinformowało Ministerstwo 
Finansów. Z szacunkowych danych resortu 
wynika, że wydatki budżetu wyniosły bli-
sko 212,5 mld zł, jego dochody zaś sięgnęły 
189,5 mld zł. Do końca sierpnia dochody pań-
stwa wyniosły więc 64,5 proc. z blisko 294 
mld zł zaplanowanych na ten rok w ustawie 
budżetowej. Z kolei wydatki wyniosły 64,6 
proc. z blisko 329 mld zł zaplanowanych w 
ustawie budżetowej. Z tego na obsługę długu 
krajowego wydano 17,1 mld zł (53,3 proc.), 
a na obsługę zadłużenia zagranicznego 8,7 
mld zł, co stanowi 81,6 proc. tegorocznych 
planów. W ramach rozliczenia z budżetem UE 
przekazano 12,86 mld zł (79,6 proc.). 

WIEŚCI z gospodarki
» PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE BRUTTO W SIERPNIU 
wyniosło 3.686 złotych – poinformował GUS. Tym samym prze-
ciętne wynagrodzenie było niższe o 0,4 proc. niż w lipcu i o 2,7 
proc., wyższe niż przed rokiem. To mniej, niż wynosi infl acja, co 
oznacza, że wynagrodzenia polskich pracowników cały czas realnie 
tracą na wartości, a ich siła nabywcza jest coraz słabsza.
Z danych GUS wynika również, że w sierpniu w sektorze przedsię-
biorstw zatrudnionych było 5.522.200 osób. Tyle samo wynosiło 
zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu ubiegłego roku. 
Jednak w porównaniu z ubiegłym miesiącem spadło o 0,1 proc.

» EUROSTAT (UNIJNY URZĄD STATYSTYCZNY) poinformo-
wał, że godzinowe koszty pracy w II kwartale 2012 roku wzrosły 
w Polsce o 3,9 proc. rok do roku. W I kwartale 2012 roku koszty 
pracy wzrosły o 2,2 proc. 

» NAWET 20 MLN ZŁOTYCH MOŻE WYNIEŚĆ STRATA PKP 
Intercity na koniec 2012 roku – wynika z informacji przekaza-
nych przez prezesa spółki Janusza Malinowskiego. Jego zdaniem 
w przyszłym roku nie należy spodziewać się poprawy sytuacji 
fi nansowej fi rmy. Lepiej może być dopiero za dwa lata. Zarząd 
PKP Intercity liczy na to, że w 2014 roku spółka zwiększy pracę 
przewozową i pozyska więcej pasażerów.

» SPADA LICZBA ROZPOCZĘTYCH POZWOLEŃ na budowy 
mieszkań – poinformował GUS. W sierpniu wydano 12 tys. 849 
pozwoleń na budowę mieszkań. W ujęciu rocznym oznacza to 
spadek o 25,8 proc, a w porównaniu z lipcem 2012 roku, spa-
dek wyniósł12,1 proc.

»18 WRZEŚNIA NARODOWY BANK POLSKI opublikował ra-
port „Sytuacja fi nansowa sektora przedsiębiorstw w II kw. 2012 
roku”, z którego wynika, że sytuacja przedsiębiorstw wyraźnie 
się pogorszyła zarówno w stosunku do poprzedniego kwarta-
łu, jak i analogicznego okresu ubiegłego roku. Należy się też 
spodziewać dalszego spadku dynamiki inwestycji. Zmniejszenie 
środków na ten cel zapowiedziały wszystkie ankietowane fi rmy. 
Zdaniem analityków z NBP na pogorszenie kondycji fi nansowej 
fi rm wpłynęły m.in. rosnące koszty sprzedaży oraz spadek wyni-
ku na operacjach fi nansowych. – W efekcie tych zjawisk wynik 
fi nansowy fi rm po odprowadzeniu podatków zmalał o jedną 
trzecią względem poprzedniego roku – napisano w raporcie. W 
najtrudniejszej sytuacji znalazły się zakłady z branży budowlanej, 
która od początku roku przynosi straty.

» POLSKA ZAJĘŁA 48. MIEJSCE W TEGOROCZNYM Rapor-
cie Gospodarczym Świata, uzyskując 7,31 pkt. na 10 możliwych. 
Ta lokata oznacza spadek o 6 pozycji w stosunku do poprzednie-
go badania. Raport opracowywany jest przez tzw. Sieć Wolności 
Gospodarczej, zrzeszającej instytuty z 85 państw. Polskę reprezen-
tuje Centrum im. Adama Smitha. Indeks Wolności Gospodarczej 
(IWG) mierzy stopień, w jakim rząd i otoczenie instytucjonalne 
przyczynia się do wolności gospodarczej. Przy ustaleniu IWG 
zwraca się uwagę m.in. na swobodę wymiany gospodarczej, wol-
ność konkurowania oraz bezpieczeństwo prywatnej własności. 
W tegorocznym rankingu zwyciężył Hongkong. Drugie miejsce 
zajął Singapur. Kolejne Nowa Zelandia i Szwajcaria. Z państw 
europejskich najlepiej wypadły Niemcy, które zajęły 31. miejsce. 
Ostatnie w rankingu były państwa środkowoafrykańskie.

OPRAC. AGA

Foto: internet

TRZY pytania
Ryszard Naglak, przewodniczący Regionalnej Sekcji Osób 
Niepełnosprawnych NSZZ Solidarność

To bardzo zła nowelizacja
Od początku 2012 roku zgodnie z no-
welizacją ustawy o zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych pracodawcy, którzy 
prowadzą zakłady pracy chronionej, 
zobligowani są do zatrudniania wyższe-
go odsetka osób niepełnosprawnych w 
stopniu znacznym. Jak to wpłynęło na 
zakłady pracy chronionej? 

– To bardzo zła nowelizacja. Na rynku 
pracy brakuje osób niepełnosprawnych 
ze znacznym lub umiarkowanym stop-
niem inwalidztwa. Obowiązujące dotąd 
przepisy nakazywały, by w naszych zakła-
dach 40 proc. zatrudnionych stanowiły 
osoby niepełnosprawne, w tym 10 proc. 
w stopniu znacznym i umiarkowanym. 
Teraz zatrudnienie niepełnosprawnych 
zostało zwiększone do 50 proc., ale aż 
w 20 procentach obejmuje ono stopień 
inwalidztwa znaczny i umiarkowany. 
Znalezienie takich ludzi na rynku pracy 
graniczy niemal z cudem. W tej sytuacji 
nie ma się co dziwić, że fi rmy rezygnują 
ze statusu zakładów pracy chronionej. 

Od początku roku około 200 pracodaw-
ców przeszło na otwarty rynek
Czy równie niekorzystne są obowiązujące 
od lipca zmiany w dofi nansowaniu wyna-
grodzeń niepełnosprawnych?

– Zdecydowanie tak. Do tej pory dofi -
nansowania do pensji były większe w gru-
pach inwalidzkich umiarkowanej i lekkiej. 
Od lipca tego roku w przypadku osób o 
znacznym stopniu niepełnosprawności obo-
wiązuje dofi nansowanie w wysokości 180 
proc. najniższego wynagrodzenia. Nieźle, 
tyle że w zakładach pracy chronionej takich 
osób ze świecą szukać. Już sam stopień ich 

niepełnosprawności wskazuje na to, że są 
to ludzie, którzy po prostu nie są w stanie 
pracować. Tymczasem osobom z umiar-
kowanym stopniem niepełnosprawności 
zmniejszono dofi nansowanie ze 125 proc. 
do 115 proc., a ci ludzie stanowią przecież 
dość liczną grupę. Niepełnosprawnym w 
stopniu lekkim obniżono dofi nansowa-
nie z 50 do 45 proc. Należy też dodać, że 
nasze pensje nie są wyliczane od kwoty 
najniższego średniego wynagrodzenia w 
kraju, lecz od kwoty minimalnej pensji w 
wysokości 1500 zł.
Jaka obecnie jest kondycja zakładów pracy 
chronionej, czy w nich też zauważa się 
oznaki kryzysu?

– Kryzys pojawia się niemal we wszyst-
kich naszych zakładach. Jest bardzo źle, ba-
lansujemy na granicy. Przędą jakoś jeszcze 
te zakłady, które przekształciły się w spółki 
akcyjne. Do końca roku okaże się, czy je-
steśmy w stanie przetrwać. Jeśli nie, to w 
przyszłym roku będzie nas jeszcze mniej. 

BG

Do końca roku okaże się, 
czy jesteśmy w stanie 
przetrwać. Jeśli nie, to 
w przyszłym roku będzie 
nas jeszcze mniej. 

CHODZI O TO zwłaszcza...

On takiemu Szoszonowi to ręki 
nie poda, choćby mu się 
namiot na pióropusz miał 
zawalić, a poza tym jego 
plemię samo się wyżywi.
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Podwyżki w 
Praktikerze?
» TO NIE PODWYŻKI, lecz przesunięcie 
środków z funduszu socjalnego na rzecz 
wzrostu wynagrodzeń – tak związkowcy z 
Solidarności z Praktiker Polska komentu-
ją propozycję zarządu tej sieci handlowej 
dotyczącą 4,5 proc. podwyżki płac dla 
załogi w 2013 roku. W zamian pracodaw-
ca oczekuje, by Solidarność zgodziła się 
na bezterminowe zamrożenie funduszu 
świadczeń socjalnych i całkowitą rezygna-
cję z nagród jubileuszowych.
– Pracodawca, który przed laty te nagrody 
ustanowił, teraz chce odebrać pracowni-
kiom ten jeden z nielicznych przywilejów. 
Zgoda na bezterminowe zamrożenie za-
kładowego funduszu świadczeń socjalnych 
też nie wchodzi w grę, bo faktycznie ozna-
czałaby likwidację tego świadczenia. Je-
steśmy skłonni zgodzić się na zamrożenie 
ZFŚS, ale tylko na okres dwóch lat – mówi 
Mariusz Włodarczyk, przewodniczący Soli-
darności w Praktikerze.

Pracodawca naruszył 
procedury
» W SĄDZIE PRACY W RYBNIKU za-
padł wyrok przywracający do pracy zwol-
nionego dyscyplinarnie Piotra Rajmana, 
wiceprzewodniczącego Solidarności w Wo-
jewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 
w Rybniku. Sąd zobowiązał też pracodaw-
cę do wypłaty Rajmanowi odszkodowania 
za okres, gdy nie świadczył pracy. 
Ofi cjalnym powodem dyscyplinarki, którą 
niedowidzący masażysta Piotr Rajman 
otrzymał 23 marca, były jego roszczenia 
związane z brakiem pomieszczenia do 
pracy przystosowanego do potrzeb osoby 
niepełnosprawnej. – Dyrektor powoły-
wał się na wewnętrzne kontrole, które raz 
po raz wykazywały, że maleńki pokój bez 
okna spełnia te warunki. Okazało się, że o 
wyroku sądu zdecydowała nie przyczyna 
zwolnienia, lecz naruszenie przez praco-
dawcę procedur prawa. Zwolnił mnie, nie 
informując o tym fakcie zakładowej Soli-
darności – mówi Piotr Rajman. 
Wyrok nie jest prawomocny. Zakładowa 
Solidarność informuje, że pracodawca już 
zapowiedział apelację.

Msza za Ojczyznę
» W DRUGĄ NIEDZIELĘ WRZEŚNIA 
w kolegiacie św. Wojciecha i Katarzyny w 
Jaworznie odprawiona została uroczysta 
msza św. w intencji Solidarności z okazji 
32. rocznicy powstania związku oraz w 
intencji Ojczyzny. Wzięli w niej udział 
związkowcy z Solidarności z jaworznickich 
zakładów pracy m.in. z Zakładu Górni-
czego Sobieski, Elektrowni Jaworzno III, 
placówek oświatowych, Straży Pożarnej, 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji oraz przedstawiciele władz 
miasta. Śląsko-dąbrowską Solidarność re-
prezentowała wiceprzewodnicząca Justyna 
Latos.
Podczas homilii ks. prałat Eugeniusz Ce-
bulski zwrócił uwagę na problem niedo-
statku, który dotyka coraz więcej polskich 
rodzin i podkreślił, że Solidarność staje w 
obronie słabszych grup społecznych. Zda-
niem kapłana za biedę wielu pracujących 
rodzin odpowiedzialni są pracodawcy, któ-
rzy w swoich działaniach kierują się chęcią 
zysku za wszelką cenę, kosztem zatrudnio-
nych pracowników.
Po mszy św. przedstawiciele Solidarności 
złożyli kwiaty w nawie bocznej kościoła, w 
której znajdują się tablice poświęcone pa-
mięci błogosławionego Jana Pawła II oraz 
patrona Solidarności błogosławionego ks. 
Jerzego Popiełuszki.

BEA, AK

KRÓTKO 

U
nia Europejska 
jednoznacznie 
zobowiązuje 
państwa człon-
kowskie do za-

pobiegania nadużyciom w 
stosowaniu umów na czas 
określony. Liczymy, że Ko-
misja Europejska skłoni rząd 
do właściwego dostosowa-
nia krajowych przepisów 
do prawa unijnego – mówi 
przewodniczący Komisji 
Krajowej Piotr Duda. 

Zgodnie z unijną dyrek-
tywą państwa członkowskie 
UE są zobowiązane do wpro-
wadzenia w życie przepisów 
niezbędnych do przeciwdzia-
łania nadużyciom wynika-
jącym ze stosowania nastę-
pujących po sobie umów o 
pracę na czas określony oraz 
nawiązywania następujących 
po sobie stosunków pracy na 
czas określony. 

Zdaniem ekspertów NSZZ 
Solidarność obowiązujący w 
Polsce art. 251 Kodeksu pracy 
nie realizuje celu unijnej dy-
rektywy – nie ustanawia ram 
dla zapobiegania nadużyć w 
stosowaniu kolejnych umów 
na czas określony. Kodeks 
pracy nie określa maksymal-
nego czasu trwania umowy, 
nie zapobiega zawieraniu 
długotrwałych umów o pracę 
na czas określony. Wypowie-
dzenie umowy terminowej (w 
tym umowa na czas określo-
ny) nie wymaga uzasadnie-
nia. – Poza tym artykuł 251 
odnosi się tylko do umów 
zawartych na czas określony, 
z wyłączeniem pozostałych 
umów terminowych, takich 
jak umowa na czas wyko-

nywania określonej pracy 
oraz umowa na czas prób-
ny, a dyrektywa odnosi się 
do wszelkich terminowych 
umów o pracę – mówi Ka-
tarzyna Zimmer-Drabczyk, 
kierownik Biura Eksperckie-
go Komisji Krajowej. Związ-
kowcy podkreślają również, 
że w Polsce nie ma przepisów 
ochronnych, które skutecznie 
ograniczają stosowanie umów 
na czas określony. 

Umowy terminowe zwane 
są popularnie umowami 
śmieciowymi. – To niestety 

trafne określenia. Pracownicy 
zatrudnieni na podstawie tego 
typu umów mają śmieciową 
pracę za śmieciowe pieniądze 
w śmieciowych warunkach, z 
której w każdej chwili mogą 
zostać zwolnieni. O premii 
mogą tylko pomarzyć. Jeśli 
któryś z nich uległby wypad-
kowi w pracy, to nie ma szans 
na jakiekolwiek odszkodo-
wanie – mówi Przemysław 
Kowalski, szef Solidarności w 
sieci handlowej Jysk, która w 
swoim Centrum Dystrybucji 
w Radomsku zatrudnia przez 

agencje pracy tymczasowej 
80 pracowników. 

W niektórych spółkach 
zależnych od tyskiego Fiat 
Auto Poland proceder zatrud-
niania przez ATP stał się już 
normą. – W ten sposób naj-
częściej zatrudnia się osoby, 
z którymi nie przedłużono 
umów o pracę. Pracują na 
tych samych stanowiskach 
co wcześniej, ale jako pra-
cownicy tymczasowi. W Si-
stema Poland pracownicy za-
trudniani są w wymiarze 7/8 
etatu, a w harmonogramach 

pracy przeciętna dobowa 
norma ich czasu zatrudnie-
nia określona jest na 8 godz., 
zaś tygodniowa na 40 godz. 
To oznacza, że ci ludzie fak-
tycznie wykonują pracę w 
pełnym wymiarze, lecz za 
dużo mniejsze pieniądze – 
mówi Wanda Stróżyk

W Polsce na czasowych 
umowach zatrudniony jest 
już co czwarty pracownik. 
Pod tym względem nasz kraj 
wyprzedził już wszystkie kraje 
Unii Europejskiej.

BEA, DIKK

Komisja Krajowa NSZZ Solidarność złożyła skargę do Komisji Europejskiej, 
dotyczącą nadużywania w Polsce umów na czas określony. Zdaniem związku 
te nadużycia są efektem niedostosowania przepisów Kodeksu pracy w tym zakresie do 
wymogów prawa unijnego.

Skarga na umowy śmieciowe

W Polsce na czasowych umowach zatrudniony jest już co czwarty pracownik

4 tys. plakatów ze zdjęcia-
mi radnych, którzy głoso-
wali przeciwko podwyższe-
niu kapitału zakładowego 
szpitala im. B. Hagera 
pojawi się w najbliższych 
dniach w największych za-
kładach Tarnowskich Gór 
i na terenie miasta. Akcję 
przygotowali związkowcy 
z Solidarności.

– Radni są osobami pub-
licznymi, a ich działal-
ność podlega osądowi. 
Mieszkańcy mają prawo 
ocenić, czy decyzje które 
podejmują są słuszne dla 
powiatu, czy nie. Tym bar-
dziej, że na swoich blogach 
podkreślają, że kierują się 
dobrem mieszkańców. My 
pytamy, gdzie to dobro 
jest? – mówi Jacek Szarek, 
przewodniczący Solidar-
ności w placówce.

W 2010 roku tarnogórski 
szpital został przekształcony 
w spółkę akcyjną. Po dwóch 
latach dług placówki wy-
niósł ponad 3,1 mln zł, czyli 
przekroczył wartość jednej 
trzeciej kapitału zakłado-
wego. Zgodnie z prawem, 
w takiej sytuacji spółka po-
winna zostać postawiona w 
stan upadłości.

Zdaniem związkowców, 
ratunkiem dla szpitala mo-
głoby być podwyższenie 
kapitału zakładowego po-
przez przekazanie aportem 
budynku i części działek, 
wycenionych na 25 mln zł, 
ale na takie rozwiązanie nie 
zgodzili się radni powiatu. 
Przeciwko podwyższeniu 
kapitału zakładowego szpi-
tala głosowało 13 radnych, 
za było 12 osób.

AGA

Głosowali przeciw? Będą na plakatach

Foto: TŚD
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W 
ostatnim dzie-
sięcioleciu na 
inwestycje w 
branży wyda-
nych zostało 

ok. 7 mld euro. Polskie hut-
nictwo należy do jednego z 
nowocześniejszych Europie. 
Nasze instalacje wyznaczają 
standardy w zakresie jako-
ści produkcji, kosztów, emi-
sji dwutlenku węgla i emi-
sji pyłowych – mówi Stefan 
Dzienniak, członek zarządu 
ArcelorMittal Poland.

Andrzej Karol, przewod-
niczący Regionalnej Sekcji 
Hutnictwa NSZZ Solidarność 
przypomina, że hutnictwo było 
jedną z pierwszych branż, które 
po 1989 roku przeszły głęboką 
restrukturyzację. – Jeszcze w 
latach 90. hutnictwo zatrud-
niało 147 tys. pracowników, 
obecnie zostało 25 tys. osób. 
Te liczby pokazują, jak wiele 
fi rm zostało zlikwidowanych. 
Celem restrukturyzacji było 
umiejętne wyodrębnienie 
tych zakładów, które mogłyby 
zainteresować potencjalnych 
inwestorów. Restruktury-
zacja przebiegała w sposób 
przemyślany, wprowadzono 
osłony dla odchodzących pra-

cowników a te fi rmy, które 
przetrwały, rzeczywiście po-
zyskały inwestorów i zosta-
ły zmodernizowane – mówi 
Andrzej Karol.

Jednak zdaniem związkow-
ców i pracodawców polskie 
hutnictwo, mimo że osiągnę-
ło światowy poziom, może 
utracić konkurencyjność, a 
w konsekwencji upaść. A to 
oznacza likwidację łącznie 
ponad 100 tys. miejsc pracy 

w zakładach hutniczych i w 
spółkach współpracujących 
z nimi. – Wizja przeniesie-
nia produkcji w inne rejony 
świata nie jest straszakiem, a 
realnym zagrożeniem. Arcelor-
Mittal prowadzi działalność w 
27 krajach, więc każdego dnia 
może porównać warunki do 
prowadzenia biznesu w każ-
dym z tych państw. Jeżeli w 
Ameryce Południowej, czy na 
wschodzie Europy te warunki 

będą lepsze, to nikt nie będzie 
kierował się sentymentem – 
mówi Stefan Dzienniak. 

Powodem tych obaw są 
rosnące ceny energii i gazu 
oraz brak rozwiązań systemo-
wych, chroniących zakłady 
energochłonne. Polski rząd do 
tej pory nie skorzystał z moż-
liwości prawnych zawartych 
w dyrektywach unijnych, po 
które już wcześniej sięgnę-
ły państwa tzw. starej Unii. 

W efekcie produkcja stali w 
Niemczech czy we Francji 
jest bardziej opłacalna. – 
Konkurujemy na otwartym 
rynku stalowym, europejskim 
i światowym, na którym za 
produkt gotowy klient jest 
w stanie zapłacić taką cenę, 
jaką ustala rynek. Nie mamy 
więc wpływu na cenę wyrobu 
gotowego, równocześnie za 
surowce niezbędne do pro-
dukcji płacimy więcej, niż 
nasi europejscy konkurenci 
– wyjaśnia członek zarzą-
du AMP.

W Polsce ceny surowców 
energetycznych wykorzysty-
wanych w procesach pro-
dukcyjnych są najdroższe w 
Europie. Rocznie na energię 
elektryczną zakłady z branży 
hutniczej wydają ok. 1,5 mld 
zł. W cenę tej energii wliczo-
ny jest podatek akcyzowy, z 
którego fi rmy energochłonne 

w innych krajach unijnych 
są całkowicie lub częścio-
wo zwolnione oraz koszty 
„kolorowych certyfi katów”, 
związanych z wykorzysta-
niem odnawialnych źródeł 
energii. Ich cena, podobnie 
jak w przypadku akcyzy w 
innych krajach europejskich, 
dla zakładów energochłon-
nych jest dużo niższa. – Nasze 
zapotrzebowanie na energię 
elektryczną ma również zna-
czenie dla branży energe-
tycznej, wypadnięcie takiego 
konsumenta przełoży się na 
jej funkcjonowanie – zazna-
cza Dzienniak.

ArcelorMittal Poland jest 
także jednym z największych 
w Polsce odbiorców i konsu-
mentów gazu. – W ciągu ostat-
nich lat ceny gazu wzrosły o 
ponad 100 proc., szczególnie 
duży wzrost nastąpił w 2006 
roku. – Z końcem paździer-
nika 2013 roku skończą się 
derogacje na akcyzę na gaz 
i w tym momencie powinny 
zostać wprowadzone regulacje, 
które zabezpieczą najwięk-
szych odbiorców gazu przed 
obciążeniem dodatkowymi 
kosztami – dodaje.

AGNIESZKA KONIECZNY

Jeżeli polski rząd nie wprowadzi rozwiązań systemowych chroniących sektory energochłonne, to w ciągu 2-3 lat 
polski przemysł stalowy przestanie być konkurencyjny na rynku Unii Europejskiej i globalnym.

Równe szanse dla wszystkich

Utraty konkurencyjności i li-
kwidacji miejsc pracy obawia 
się nie tylko hutnictwo stali. W 
w trudnej sytuacji znajdują się 
również zakłady z branży me-
tali nieżelaznych, czyli związa-
ne z produkcją miedzi, cynku, 
ołowiu i aluminium. Sektor 
zatrudnia około 25 tysięcy 
pracowników. Na inwestycje w 
ciągu roku przeznacza ponad 
miliard zł, tyle samo wynoszą 
roczne koszty energii elektrycz-
nej. 70 proc. produkcji trafi a 
na eksport.

Jak zaznacza Bogusław 
Ochab, prezes ZGH „Bole-
sław” S.A w Bukownie, w 
funkcjonowaniu zakładów z 
sektora metali nieżelaznych 
– podobnie jak w przypadku 
hutnictwa stali – istotne są 
dwa elementy: konkurencyj-
ność oraz energochłonność, 
przekładająca się na koszty 
produkcji. – Wszystkie za-
kłady w branży są zakładami 
energochłonnymi. Wysokie 
zużycie energii nie wynika 
z faktu, że zakłady z sektora 
metali nieżelaznych są za-
kładami nienowoczesnymi, 
tylko z przebiegu procesów 
produkcyjnych. Tak jest m.in. 
w Polsce, w Chinach i w Sta-
nach Zjednoczonych – mówi 
Bogusław Ochab. Podkreśla, 
że Unia Europejska już kilka 

lat temu wprowadziła pojęcie 
„zakładów energochłonnych”. 
Według UE są to takie zakła-
dy, w których koszty nabycia 
produktów energetycznych i 
energii elektrycznej wynoszą 
przynajmniej 3 proc. wartości 
produkcji lub krajowy należ-
ny podatek jest równy przy-
najmniej 0,5 proc. wartości 
dodanej. – W Polsce energo-
chłonność wynosi od 4 do 30 
proc. W przypadku ZGH jest to 
23 proc. – mówi prezes ZGH. 
– W latach 2000 – 2011, przy 
tej samej wielkości produkcji, 
wydatki ZGH na energię elek-
tryczną wzrosły z 70 do ponad 
140 mln rocznie. Do 2007 roku 
te ceny były stosunkowo niskie, 
gwałtowny wzrost nastąpił w 
2008 roku. 

Bogusław Ochab przypo-
mina, że w połowie 2002 roku 
wprowadzona została akcyza 
na energię elektryczną, a od 
2004 roku zaczęły pojawiać 
się różnego rodzaju certyfi ka-
ty związane z użytkowaniem 
energii odnawialnej. – W efekcie 
energia elektryczna dla dużych 
odbiorców podrożała o 100 
proc. Dlatego sprawdziliśmy, 
jakie koszty ponoszą nasi kon-
kurenci z Unii Europejskiej oraz 
czy przepisy unijne pozwalają 
na ich obniżenie. Zajęliśmy się 
głównie parapodatkami na ener-

gię elektryczną wynikającymi 
albo z polityki krajowej, albo 
z polityki UE – mówi prezes 
ZGH. Okazało się, że w Polsce 
podatek akcyzowy na energię 
elektryczną dla dużych odbior-
ców należy do najwyższych w 
Europie. Jego stawka wynosi 
20zł/MWh, czyli ok. 5. euro. – W 
Niemczech i w Holandii fi rmy 
energochłonne są całkowicie 
zwolnione z akcyzy na energię, 
a we Francji i w Hiszpanii jest 
ona znacznie niższa – zaznacza 
Bogusław Ochab. Podobnie sy-

tuacja wygląda w przypadku 
„certyfikatów kolorowych”. 
W Polsce fi rmy energochłonne 
ponoszą koszty w wysokości 
ok. 10euro/MWh, a zakłady 
belgijskie, hiszpańskie, niemie-
ckie, holenderskie i francuskie 
są całkowicie lub częściowo z 
tych opłat zwolnione. Okaza-
ło się też, że koszty związane z 
opłatami za przesył energii w 
Polsce są nieporównywalnie 
wyższe. Państwa, w których 
badane były regulacje prawne 
dla branż energochłonnych, zo-

stały wybrane przez zarząd ZGH 
nieprzypadkowo. To właśnie w 
tych krajach prowadzona jest 
produkcja metali nieżelazanych. 
– Walczymy o ulgi, z których 
nasi konkurenci korzystają już 
od trzech lat. Jeżeli przez brak 
podobnych rozwiązań moja 
fi rma wydaje rocznie na energię 
elektryczną o 50 mln więcej niż 
konkurenci, to oznacza, że jej 
możliwości inwestycyjne w ciągu 
tych trzech lat zmniejszyły się 
o 150 mln zł. Staramy się prze-
konać Ministerstwo Finansów, 

Ministerstwo Gospodarki oraz 
Urząd Regulacji Energetyki, że 
fi rmom energochłonnym trzeba 
stworzyć takie same warunki, 
jakie mają inne zakłady w UE 
– zauważa Ochab.

Zdaniem pracodawców hut-
nictwa poważnym obciążeniem 
dla zakładów jest handel emi-
sjami CO

2
. Zgodnie z unijną 

dyrektywą pieniądze z tego 
tytułu powinny być kierowana 
do budżetu państwa, a następnie 
w formie rekompensat trafi ać 
do zakładów energetycznych 
i fi rm energochłonnych. 

AK

Rozwiązania prawne UE, o 
których wprowadzenie w 
Polsce zabiegają zakłady z 
branż energochłonnych:

Dyrektywa 2003/96/WE 
z 27 października 2003 roku, 
pozwalająca na redukcję ob-
ciążeń fi skalnych związanych z 
opodatkowaniem energii elek-
trycznej, zużywanej przez za-
kład energochłonny. Dyrektywa 
2009/29/WE z 23 kwietnia 
2009 roku, pozwalająca na 
udzielenie pomocy fi nanso-
wej sektorom i podsektorom 
narażonym na znaczące ryzyko 
ucieczki emisji w celu kompen-
sacji kosztów przeniesionych.

Ceny energii elektrycznej faktycznie płacone przez fi rmę energochłonną

Metale kolorowe też są zagrożone

Wzrost cen gazu ziemnego Polsce w latach 2000-2012

Wizja przeniesienia 
produkcji w inne 
rejony świata 
nie jest straszakiem, a 
realnym zagrożeniem.
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Zbyszek Zaborowski, poseł SLD
Mogę tylko pogratulować prze-
wodniczącemu śląsko-dąbrow-
skiej Solidarności inicjatywy 
doprowadzenia do spotkania 
związkowców, pracodawców i 
polityków w sprawie podjęcia 
wspólnych działań na rzecz 
przemysłu energochłonnego 
w Polsce i w UE. Nam dziś po-
trzebny jest cały pakiet przed-
sięwzięć, które mają ułatwić 
funkcjonowanie temu sekto-
rowi. Bez szczególnego trakto-
wania, przy obecnych kosztach 
energii elektrycznej, zakłady 
energochłonne mogą przenieść 
swoją działalność za wschod-
nią granicę. Musimy bronić 
interesów naszej gospodarki i 
miejsc pracy. Nasz apel będzie 
skuteczny pod warunkiem, że 
politycy koalicji rządzącej będą 
działać realnie. 

Grzegorz Tobiszowski, poseł PiS
Z naszego województwa po-
płynął silny głos do premiera, 
który pokaże, że mamy problem 
z kosztami oraz konkurencją 
na międzynarodowym rynku 
przemysłu energochłonnego. 
Z satysfakcją przyjąłem, że tu 
na Śląsku poparliśmy apel do 
premiera o jak najszybsze prze-
jęcie stosownych rozwiązań 
wspierających konkurencyjność 
naszych fi rm. Mam nadzieję, że 

ten apel będzie jednym z moc-
niejszych głosów w dyskusji 
na temat przyszłości polskiego 
przemysłu energochłonnego i 
wymusi na rządzie stosowne 
decyzje.

Izabela Kloc, posłanka PiS
Liczę, że utrzymanie przez 
związkowców, pracodawców 
i polityków wspólnego frontu, 
przyniesie pozytywne skutki 
dla polskiego przemysłu ener-
gochłonnego. Naszą rolą jest 
nagłaśnianie problemów pol-
skich zakładów energochłon-
nych, gdzie się tylko da.

Tomasz Zaborowski, przewodni-
czący Solidarności w ZGH Bolesław
w Bukownie

Cieszy, że w końcu udało 
się zebrać w jednym miejscu 
sporą ilość posłów. Szkoda 
tylko, że ci kluczowi, którzy 
faktycznie mogą pomóc prze-
mysłowi energochłonnemu, 
chyłkiem z tego zebrania wyszli. 
Sprawa jest prosta, albo będą 
wprowadzone rozwiązania dla 
tych branż, albo pracę straci 
250 tys. ludzi w przemyśle 
ciężkim i 500 tys. w sekto-
rach okołoprzemysłowych. 
Sami posłowie przyznają, że 

trzeba te rozwiązania wprowa-
dzić, ale dlaczego trwa to tak 
długo? Nie wiem, nad czym 
tu dyskutować. Mam nadzieję, 
że pan premier przeczyta jed-
nak nasz apel. Oby ten temat 
go zainteresował. 

Borys Budka, poseł PO
Podczas kryzysu rządy Niemiec 
i Francji wspierały m.in. banki 
i fi rmy motoryzacyjne. Teraz 
Polska powinna powoływać się 
na te precedensowe przykłady 
i słyszalnym głosem wskazy-
wać, że polskie zakłady ener-
gochłonne powinny mieć nie 

tyle możliwość skorzystania z 
preferencji, co równego kon-
kurowania z takimi samymi 
fi rmami europejskimi. Jestem 
przeciwnikiem dopłat, bardziej 
skłaniałbym się do stworzenia 
takiego prawa, które pozwoli 
na odciążenie, bądź pomoc 
np. w postaci zmniejszenia 
akcyzy. Tylko prawo musi 
być jednakowo interpreto-
wane przez wszystkich. Nie 
może być tak, że jak pewne 
rozwiązania pasują Niemcom 
i Francuzom, to można z nich 
skorzystać, a jak są dogodne 
dla Polski, to nie.

Ewa Malik, posłanka PiS
Podpisaliśmy bardzo ważny 
apel, w którym przedstawili-
śmy konkretne rozwiązania dla 
przemysłu energochłonnego. 
Będziemy nawoływać, gdzie 
się tylko da, aby zmusić pol-
ski rząd prawnymi metodami, 
by uwolnił ten przemysł od 
dotkliwych obciążeń finan-
sowych. Jedną z nich będzie 
zadanie premierowi pytania 
na ten temat na forum Sejmu. 
Tę sprawę będziemy też poru-
szać na sejmowych komisjach, 
będziemy ją też opisywać w 
naszych interpelacjach. 

Wojciech Saługa, poseł PO
Podpisywałem już wiele po-
dobnych deklaracji. Mamy 
gotowe rozwiązania i napraw-
dę nie wiem, pod czym się tu 
podpisywać. Ale jesteśmy „za”, 
oczywiście. 

Wola wprowadzenia pro-
cedur obniżających koszty 
energii dla przemysłu ener-
gochłonnego jest, ale jako 
kraj jesteśmy permanentnie 
w procedurze nadmiernego 
defi cytu budżetowego, z któ-
rym walczymy od 2004 roku. 
Miejmy nadzieję, że obniży 
się on na tyle, że w przyszło-
ści będziemy mogli rozważyć 
obniżenie akcyzy.

ZEBRAŁY: BG I AK

O 
procederze wy-
łudzania podat-
ku VAT na pręty 
stalowe mówił 
podczas ponie-

działkowej konferencji, po-
święconej problemom branż 
energochłonnych, prezes CMC 
Zawiercie Jerzy Kozicz. Obli-
czenia oparł na różnicach mię-
dzy danymi pochodzącymi z 
Eurostatu i statystykami kra-
jowymi, dotyczącymi wielko-
ści importu prętów stalowych 
do Polski. – Rozbieżności są 
ogromne. Według Eurostatu 
w ubiegłym roku do Polski 
trafi ło 670 tys. ton prętów sta-
lowych z państw UE, a polskie 
dane mówią tylko 134 tys. ton. 
Wynika z tego, że ponad 500 
tys. ton tego towaru nie zostało 
zadeklarowanych – powiedział 
Jerzy Kozicz. Podkreślił, że roz-
bieżności w statystykach za 
pierwsze półrocze tego roku 
są jeszcze większe i wynoszą 
ponad 700 tys. ton. – Statysty-
ki historyczne nie zawsze się 
zgadzały, ale pod koniec 2011 
roku nagle pojawiła się ogrom-
na dziura, która w 2012 roku 
jeszcze się powiększyła. Mówi-
my o ogromnych stratach dla 

budżetu i aferze dużo większej 
niż Amber Gold. Tam na kwotę 
ok. 300 mln zł oszukanych zo-
stało kilka tysięcy ludzi, którzy 
mieli świadomość, że inwestują 
w produkty o podwyższonym 
ryzyku. Tutaj może chodzić 
nawet o miliard zł – dodał 
prezes CMC Zawiercie.

W oparciu o różnicę w danych 
dotyczących importu prętów 
stalowych do Polski Hutnicza 
Izba Przemysłowo-Handlowa 
oraz Polska Unia Dystrybucji 
Stali oszacowały, że straty z 
tytułu wyłudzeń podatku od 
tego jednego produktu wynoszą 
rocznie ok. 400 mln zł. Do tego 
trzeba doliczyć straty wynikające 
z obniżonych wpływów z tytu-
łu CIT, PIT i składek ZUS, czyli 
drugie tyle. – Zorganizowana 
przestępczość już nie zajmuje 
się narkotykami, w białych 

kołnierzykach przeniosła się 
na inne obszary – podkreślił 
prezes Kozicz.

Jego zdaniem proceder wy-
łudzania podatku VAT jest 
poważnym zagrożeniem dla 
polskiej gospodarki. – Wyłu-
dzenie podatku VAT na kwotę 

sięgającą 400 mln zł oznacza 
niewykorzystanie mocy pro-
dukcyjnych na porównywalną 
kwotę. Jako przedstawiciele 
branży podjęliśmy rozmowy 
z Ministerstwem Finansów 
na temat ograniczenia nie-
prawidłowości związanych z 

wyłudzaniem VAT na rynku 
stalowym, ale do tego potrzeb-
ne są rozwiązania systemowe 
– wyjaśnił. 

Dlatego pracodawcy z bran-
ży proponują wprowadzenie 
tzw. „mechanizmu obronne-
go”, polegającego na tym, że 

potrącenie podatku VAT nastę-
puje tylko po naliczeniu przez 
końcowego odbiorcę. – Ponad 
rok temu Polska wprowadziła 
podobne rozwiązania w handlu 
złomem i patologie związane z 
wyłudzaniem VAT w tej bran-
ży przestały istnieć – dodał 
prezes CMC Zawiercie.

Zdaniem pracodawców 
hutnictwa skuteczna walka z 
wyłudzaniem VAT na pręty sta-
lowe może przynieść budżetowi 
ponad miliard zł rocznie.

Problem wyłudzania podat-
ku VAT w hutnictwie pojawił 
się w kontekście dyskusji nad 
koniecznością wprowadzenia 
regulacji ochronnych dla zakła-
dów energochłonnych. Jednym 
z takich zakładów jest również 
CMC Zawiercie. – Z jednej stro-
ny duże zakłady energochłon-
ne odprowadzają do budżetu 
państwa ogromne pieniądze w 
postaci parapodatków, akcyzy 
na energię elektryczną i gaz 
oraz certyfi katów na energię 
odnawialną, z drugiej strony 
jest to obszar, w którym przez 
nieszczelność systemu budżet 
państwa traci miliony zł – po-
wiedział Jerzy Kozicz.

AGNIESZKA KONIECZNY

Od 300 do 400 mln zł mógł stracić w ubiegłym roku budżet państwa w wyniku wyłudzeń podatku VAT na pręty 
stalowe. W pierwszym półroczu 2012 roku straty były prawie dwukrotnie wyższe. Proceder pokazuje nieszczelności w systemie 
podatkowym i nieudolność organów ścigania.

Afera większa niż Amber Gold

Rozbieżność danych MF i Eurostat (tylko dla jednego produktu – prętów stalowych)

Posłowie poparli naszą inicjatywę

Posłowie od lewa do prawa wsparli wspólną inicjatywę pracodawców i związkowców

Foto: TŚD

Zorganizowana 
przestępczość 
już nie zajmuje 
się narkotykami. 
Przeniosła się na
inne obszary.
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W 
homilii skie-
rowanej do 
ponad 30 tys. 
pielgrzymów 
z Solidarności 

ks. bp Antoni Dydycz nawiązał 
do sierpniowych postulatów 
z 1980 roku, wskazując, że 
obecnie przedstawiciele par-
tii rządzącej, choć chwalą się 
solidarnościowym rodowo-
dem, zapominają, o co kiedyś 
walczyli. 

– Jak to rozumieć, skoro 
przed laty zabiegali o wolne 
soboty, o przejście na emeryturę 
w wieku lat 50 dla kobiet i 55 
dla mężczyzn? A czego doma-
gają się obecnie? I do tego nie 
oferując żadnej pracy. A więc, 
kochani tzw. solidarnościowcy 
z ekip rządzących, jak to jest 
z waszą pamięcią, jak to jest 
z wiernością słowu? – pytał 
bp Dydycz.

Biskup wskazał na najpo-
ważniejsze zagrożenia dla 
polskiej demokracji m.in. na 
ogromne nadużycia i problemy 
z egzekucją prawa, masową 
emigrację, dystans pomiędzy 
bogacącymi się na koszt innych, 
a biedniejącymi obywatela-
mi. – Parę dni temu jeden z 
prominentnych posłów par-
tii rządzonej chwalił się, że w 
Polsce wynagrodzenie średnio 
wynosi ok. 3 tys. zł. na jedne-

go. Tylko chyba udawał, że 
nie wie, że ta średnia bierze 
się stąd, iż jeden otrzymuje 
110 tys. miesięcznie, a 50-ciu 
dostaje zaledwie po tysiącu? 
To wcale nie oznacza rozwoju 
społecznego, to ciągłe cofanie 
się. Odpowiedzią na pytania o 
niesprawiedliwość, o marno-
wanie majątku publicznego, o 
rozkradanie przedsiębiorstw 
są cyniczne kpiny, kpiny z 
człowieka, obywatela, Polaka – 
mówił bp Antoni Dydycz. 

Zdaniem biskupa Sejm nie 
wypełnia swojej podstawowej 
misji. – Opozycja jest totalnie 
torpedowania. Wychodzi na 
to, że to nie Sejm kontroluje 
rząd, ale rząd steruje wbrew 
konstytucji Sejmem. A nawet 
może nie rząd, może to robi 
jedna partia. Czy można sobie 
wyobrazić większe zagroże-
nie dla demokracji? Jak to się 
stało, że cofnęliśmy się w tej 
dziedzinie 30 lat? To hańba i 

wstyd dla rządzących – stwier-
dził bp Dydycz.

– Rząd premiera Tuska to 
rząd antypracowniczy! – wska-
zał w swoim wystąpieniu na 
Jasnej Górze Piotr Duda, prze-
wodniczący Komisji Krajowej 
NSZZ Solidarność. – Rządzący 

z pracownika chcą zrobić bez-
duszny automat do produkcji 
dóbr, z których korzystać mają 
tylko nieliczni. Dziś coraz wię-
cej polskich pracowników, to 
pracujący biedacy. W naszym 
kraju już prawie 4 mln ludzi pra-
cuje na umowach śmieciowych, 

które traktują człowieka jak 
przedmiot, pozbawiają go sta-
bilizacji w zatrudnieniu, prawa 
do urlopu wypoczynkowego, 
bezpieczeństwa socjalnego, bez 
składek emerytalno-rentowych, 
i pozostałych praw pracowni-
czych – mówił przewodniczący 

Solidarności. Podkreślał, że So-
lidarność wywodząc swój statut 
ze społecznej nauki Kościoła, 
postrzega relację pracownik-
pracodawca-państwo w kate-
goriach wzajemnych praw i 
obowiązków. – Jeżeli jest kry-
zys, wspólnie i sprawiedliwie 
ponosimy jego koszty. Jeżeli 
jest dobra koniunktura, wspól-
nie czerpiemy korzyści. A co 
mamy? Państwo, które sięga 
do kieszeni obywateli, łatając 
dziurę w zadłużonym przez 
siebie budżecie. Pracodawców, 
nie wszystkich oczywiście, 
którzy obniżają sobie koszty 
wyzyskując pracowników, i 
osiągając przy tym rekordowe 
zyski – mówił Piotr Duda. 

O nawrócenie i poprawę 
zaapelował do pielgrzymów 
ks. bp Dydycz. 

– Nie można patrzeć bez-
trosko na to, co się dzieje. Z 
boleścią to mówimy, żal nam 
naszej Ojczyzny. Duchu Świę-
ty, daj nam, daj Polsce ludzi 
sumienia! A jak trzeba, umiej-
my wyruszyć na ulice, wziąć 
udział w manifestacjach – z 
pokorą, z kulturą, z cichoś-
cią, z chrześcijańską pieśnią, z 
patriotycznymi wezwaniami. 
Jeszcze ten przywilej nam po-
został! – powiedział bp Antoni 
Dydycz.

BEATA GAJDZISZEWSKA

Rozszyfrowanie meldunku 
o proteście górników w ko-
palni Wujek w 1981 roku, 
dostarczenie go we wska-
zane miejsce, rozwiązanie 
testu historycznego – takim 
m.in. wyzwaniom musiało 
sprostać 14 rodzin, które 
zgłosiły się do udziału w 
pierwszej edycji rodzinnej gry 
miejskiej „Szlakiem Pamięci 
– Wujek 1981”. Inauguracja 
gry odbyła się 15 września 
w parafi i pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Katowi-
cach-Brynowie. 

– Tragedia w kopalni 
Wujek to temat z jednej 
strony znany, a jednak mar-
ginalizowany, chociażby w 
edukacji szkolnej. Uczestnicy 
gry mieli nie tylko możliwość 
poszerzenia swojej wiedzy 
historycznej na ten temat 
,,ale też nauczenia się m.in. 
zasad udzielania pierwszej 
pomocy. Staraliśmy się, by 
nasza gra była przystępna i 
atrakcyjna, zarówno dla ro-
dziców, jak i dzieci. W celach 
edukacyjnych zaprosiliśmy 
ich do zwiedzenia Muzeum 
Izby Pamięci przy kopalni 
Wujek – mówi Monika Koby-
lańska, pracownik Oddziału 
Instytutu Pamięci Narodo-

wej w Katowicach, który 
by jednym z organizatorów 
przedsięwzięcia. 

W rywalizacji, która od-
bywała się m.in. w Muze-
um Izbie Pamięci i pod Po-
mnikiem ku Czci Poległych 
Górników zwyciężyły dwie 
drużyny z Katowic – rodzina 
Pyrków i rodzina Tatojów. 
Drugie miejsce zajęła rodzina 
Wilków z Mikołowa, a trzecie 
rodzina Szymańskich z Kato-
wic. Dla wszystkich drużyn 
organizatorzy przygotowali 
liczne upominki edukacyj-

ne, w tym grę planszową pt. 
„Kolejka”, opowiadającą o 
realiach robienia zakupów 
w czasach PRL. 

– Drużyny wiedziały pra-
wie wszystko o wydarzeniach 
na Wujku. Ta gra sprowo-
kowała całe rodziny do do-
cierania do historycznych 
faktów. Budujące jest, że w 
konkursie wzięło udział aż 
14 rodzin. Warto dodać, że 
drużyna, która zajęła drugie 
miejsce, to rodzina Zbyszka 
Wilka, górnika zabitego pod-
czas pacyfi kacji kopalni w 

1981 roku – mówi Krzysztof 
Pluszczyk, wiceprzewodni-
czący Społecznego Komite-
tu Pamięci Górników KWK 
Wujek Poległych 16.12.81.

Stanisław Płatek, szef ko-
mitetu podkreśla, że każda 
inicjatywa związana z po-
pularyzacją wiedzy o wy-
darzeniach w kopalni jest 
niezwykle cenna. – Dzięki 
nim pamięć o górnikach z 
Wujka wciąż jest krzewiona. 
Cieszy nas zwłaszcza, że ta 
gra umożliwiła najmłodszym 
pokoleniom poznanie naj-
nowszej historii Polski, a ich 
rodzicom przypomniała jej 
tragiczne wypadki – mówi 
Stanisław Płatek.

Obok katowickiego IPN 
organizatorami przedsięwzię-
cia byli: Oddziałowe Biuro 
Edukacji Publicznej Instytutu 
Pamięci Narodowej w Kato-
wicach, XIV Środowiskowy 
Szczep Harcerski „Odro-
dzenie” w Katowicach oraz 
Społeczny Komitet Pamięci 
Górników KWK „Wujek” 
poległych 16 grudnia 1981 
roku. Kolejna edycja gry 
„Szlakiem Pamięci – Wujek 
1981” zaplanowana została 
na przyszły rok. 

BG

13 września, w przededniu 
65 rocznicy urodzin błogo-
sławionego ks. Jerzego Po-
piełuszki, sprzed katowickiej 
kopalni Wujek wyruszyła VII 
pielgrzymka biegowa do grobu 
patrona Solidarności w War-
szawie. Na miejsce uczestnicy 
sztafety dobiegli 14 września 
po południu. 

W biegu tradycyjnie wy-
startowali zawodnicy z knu-
rowskiej Akcji Katolickiej, z 
kopalń Wujek i Knurów, mło-
dzież szkolna i podopieczni 
Caritasu z Knurowa, a także 
po raz pierwszy zawodnicy z 
katowickiego Oddziału Insty-
tutu Pamięci Narodowej. 

– Przesłanie tej pielgrzymki 
jest proste: upamiętnić męczeń-
stwo naszych kolegów z Wujka 
i męczeństwo księdza Jerzego. 
Dziś dzięki ich ofi erze żyjemy 
w wolnej Polsce. Udział w piel-
grzymkach biegowych, to nasz 
hołd dla nich i dla wszystkich 
ofi ar stanu wojennego – mówi 
pomysłodawca biegu Marian 
Gruszka z knurowskiej Akcji 
Katolickiej. 

Stanisław Płatek, przewod-
niczący Społecznego Komitetu 
Pamięci Górników Poległych 
16.12.81 w KWK Wujek wska-
zuje, że symbolami łączącymi 

męczeńską śmierć górników 
z Wujka i kapelana Solidar-
ności są krzyże przed kopal-
nią Wujek i przy grobie ks. 
Jerzego. – Te krzyże to nasza 
pamięć o nich. Bardzo cenne 
jest, że pielgrzymka biegowa 
służy jej krzewieniu – mówi 
Stanisław Płatek. 

Start sztafety poprzedziła 
msza święta odprawiona w 
kościele pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Katowicach 
– Brynowie oraz uroczystości 
pod Pomnikiem-Krzyżem 
przed kopalnią Wujek. Śląsko-
dąbrowską Solidarność repre-
zentowali wiceprzewodniczący 
Mirosław Truchan i Sławomir 
Ciebiera. Następnego dnia w 
godzinach popołudniowych 
zawodnicy z Katowic dobiegli 
do Warszawy. Na przedmieś-
ciach stolicy połączyli się z 
grupami z innych regionów 
Polski, pielgrzymującymi w 
podobny sposób do grobu 
ks. Jerzego. 

Organizatorami pielgrzymki 
biegowej są: Akcja Katolicka z 
Knurowa, Katowicki Holding 
Węglowy, Społeczny Komitet 
Pamięci Górników Poległych 
1612.81 i śląsko-dąbrowska 
Solidarność. 

BG

– Trzeba myśleć o nawróceniu, o poprawie, nie można patrzeć beztrosko na to, co się dzieje. A jak trzeba, 
umiejmy wyruszyć na ulice, wziąć udział w manifestacjach. Jeszcze ten przywilej nam pozostał! – mówił biskup 
drohiczyński Antoni Dydycz podczas 30. Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę.

Sejm nie wypełnia podstawowej misji

Sztafeta do grobu ks. JerzegoO „Wujku” wiedzieli prawie wszystko

Jedną z nagród w konkursie była gra planszowa pt. „Kolejka"

Bp Dydycz wygłaszając homillię do uczestników pielgrzymki zwracał uwagę na zagrożenia dla polskiej demokracji

Foto: M. Raczkowski/DIKK

Foto: IPN Katowice

Wychodzi na to, 
że to nie Sejm 
kontroluje rząd, ale 
rząd steruje wbrew 
konstytucji Sejmem. 
– mówił podczas 
homilii bp Dydycz.



Marsze w obronie mediów na 
terenie województwa śląskiego
22 września (sobota)
Zabrze, godz. 12:00, msza św. w kościele p.w. 
św. Anny, po mszy św. marsz ulicami Zabrza.

7 października (niedziela)
Sosnowiec, godz. 15:00, msza św. w Katedrze 
Sosnowieckiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny, po mszy św. marsz ulicami Sosnowca.

7 października (niedziela)
Cieszyn, godz. 15:00, msza św. w Sanktuarium 
Matki Bożej Cieszyńskiej przy parafii   św. Marii 
Magdaleny, po mszy św. marsz ulicami Cieszyna.
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Małgorzata 
Karolczyk-Pundyk

www.forumpokrzywdzonych.pl

Ogłoszenie

D
ostęp do informa-
cji publicznej to 
instytucja dość 
nowa w polskim 
prawie. Infor-

macją publiczną jest każda 
informacja o sprawach pub-
licznych, na przykład ilość 
zatrudnionych urzędników, 
cały proces legislacyjny. W 
ramach dostępu do informa-
cji publicznej można zwró-
cić się do urzędu o wydanie 
kopii jednej bądź wielu de-
cyzji (oczywiście bez danych 
osobowych osób, którym te 
decyzje wydano). Składając 
wniosek o udostępnienie in-
formacji publicznej można 
dopytywać o działania or-
ganów, zarobki urzędników, 
finanse administracji rzą-
dowej czy samorządowej, 
kary dyscyplinarne urzęd-
ników itp.

Udostępnieniu podlega 
informacja publiczna, w 
szczególności o:
a) trybie działania władz 

publicznych i ich jedno-
stek organizacyjnych,

b)  trybie działania państwo-
wych osób prawnych i 
osób prawnych samo-
rządu terytorialnego w 
zakresie wykonywania 
zadań publicznych i ich 
działalności w ramach 
gospodarki budżetowej 
i pozabudżetowej,

c)  sposobach stanowienia 
aktów publicznopraw-
nych,

d)  sposobach przyjmowania 
i załatwiania spraw,

e)  stanie przyjmowanych 
spraw, kolejności ich za-
łatwiania lub rozstrzyga-
nia,

f)  prowadzonych rejestrach, 
ewidencjach i archiwach 
oraz o sposobach i zasadach 
udostępniania danych w 
nich zawartych,

g)  naborze kandydatów do 
zatrudnienia na wolne 
stanowiska, w zakresie 
określonym w przepisach 
odrębnych.

h) konkursie na wyższe stano-
wisko w służbie cywilnej, 
w zakresie określonym w 
przepisach odrębnych,
Tak naprawdę zastosowa-

nie tej instytucji jest bardzo 
szerokie – powyżej podano 
tylko niektóre jej przykłady. 
Generalnie informacji pub-
licznej mogą udzielać tylko 
organy, które ją posiadają, i 
tylko organy administracji 
państwowej lub samorządu 
gospodarczego lub zawodo-
wego, niektóre związki za-
wodowe, sądy itp.

Prawo do informacji pub-
licznej obejmuje uprawnie-
nia do:
1)  uzyskania informacji pub-

licznej, w tym uzyskania 

informacji przetworzonej w 
takim zakresie, w jakim jest 
to szczególnie istotne dla 
interesu publicznego,

2)  wglądu do dokumentów 
urzędowych,

3)  dostępu do posiedzeń kole-
gialnych organów władzy 
publicznej pochodzących 
z powszechnych wyborów 
np. sesji rady gminy.
Strona może także uzyskać 

informację przetworzoną, ale 
tylko wtedy gdy wykaże, że 
jest to szczególnie istotne dla 
interesu publicznego. Infor-
macja przetworzona to taka, 
która polega na stworzeniu 
nowej informacji z danych, 
które urzędy już posiadają i 
wymaga zaangażowania spo-
rych nakładów pracy. 

Wniosek o udostępnienie 
informacji publicznej dotyczy 
informacji przetworzonej 
wtedy, gdy dla jego realizacji 
urząd nie tylko wyszukuje 
w posiadanych zasobach 
odpowiednie informacje, 
lecz na podstawie posiada-
nych (a następnie wyszuka-
nych) informacji sporządza 
inny dokument, do którego 
wytworzenia potrzebne jest 
dokonanie analizy posiada-
nych informacji wg kryteriów 
wskazanych przez wniosko-
dawcę, wyciągnięcie z nich 
odpowiednich wniosków itp. 
Nie jest więc przetworzeniem 

zwyczajne sporządzenie spisu 
wyszukanych dokumentów 
urzędowych (decyzji, posta-
nowień), szczególnie gdy jest 
on sporządzony jedynie w 
celu ułatwienia przygoto-
wania przez organ żądanej 
informacji, a jest nim np. 
przedstawienie tendencji w 
orzecznictwie danego organu 
na podstawie analizy wyda-
wanych przez niego aktów 
administracyjnych.

Zdarza się, że organy nie 
chcą wydać informacji twier-
dząc, że jest to informacja prze-
tworzona. W takiej sytuacji w 
skardze do WSA należy wyka-
zać, że udzielenie informacji 
we wnioskowanym przez nas 
zakresie nie wymaga takich 
czynności, które powodują, 
że to jest informacja prze-
tworzona. Orzecznictwo w 
tej materii jest korzystne dla 
obywateli.

Organ powinien do mie-
siąca udzielić informacji pub-
licznej. Jeśli organ odmó-
wi udzielenia informacji, to 
musi w tym zakresie wydać 
decyzję, na którą przysługuje 
odwołanie. Jeśli odwołanie 
nie zostanie uwzględnione, 
to strona ma prawo złożyć 
skargę do wojewódzkiego 
sądu administracyjnego.

Forum Pokrzywdzonych 
Przez Państwo

tel. (+48) 781 729 460

Dostęp do informacji publicznej

Autoreklama

Msza w intencji Kazika
28 września o godz. 18.00 w kościele pw. św. Marcina 
w Starych Tarnowicach odprawiona zostanie msza 
święta w 8. rocznicę śmierci śp. Kazimierza Zachnika, 
członka Prezydium Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ Solidarność.

Do udziału w nabożeństwie zapraszamy związkowców 
oraz poczty sztandarowe. 
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WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe
» PRZYCHODZI TAKI CZAS 
W ŻYCIU DZIECKA, że 
przestaje wierzyć w posta-
cie z bajek, w Mikołaja i 
w zagraniczną Śnieżynkę. 
Przychodzi też taki czas, że 
przestaje wierzyć w dobre 
krasnoludki i zaczyna się 
przekonywać, że jeśli takie 
małe ludziki istnieją, to są 
to tylko złośliwe skrzaty i 
nie zrobią za nas nic dobre-
go, tylko coś popsują, po to 
by winę zepchnąć na nas. 
A myśmy kiedyś, znaczy się 
w dzieciństwie, tak bardzo 
wierzyli, że jest tzw. trzecia 
władza i że ona, jak Temida 
ślepa, na gruncie prawa roz-
strzyga spory. Niestety pacho-
lęciem będąc Gospodzki w 
uszach Śnieżynki rozpoznał 
kolczyki ciotki, a Podróżny 
po koślawych butach zde-
maskował sąsiada, który 
udawał świętego Mikołaja. 
Ale ciotka z sąsiadem przy-
najmniej próbowali, a bez-
stronny prezes gdańskiego 
sądu sam się zdemaskował. 
Wsłuchajcie się w nagranie 
rozmowy prezesa z podszy-
wającym się pod urzędnika 
kancelarii premiera prowo-
katorem. Mimo że nie widać, 
to słychać, że pan sędzia roz-
mawia z nim na kolanach. 
Trzecia władza!? Ale byliśmy 
frajerami.Jak dzieci. 

» PREZES RYSZARD MI-
LEWSKI, KŁANIAJĄC SIĘ 
W PAS podrzędnemu urzęd-
nikowi kancelarii premiera, 
nie tylko pokazał jak marna 
może być moralna kondycja 
polskich sędziów. Pokazał też 
niestety, jak słaby może być 
tzw. obywatel w dyskusji z 
rządzącymi. Pokazał, że tzw. 
obywatel nie może liczyć, 
iż sąd będzie rzeczywiście 
niezawisły. Prezydentowi i 
premierowi nie ufamy już od 
dawna, czwarta władza też 
w sporej części nie wzbudza 
zaufania, trzeciej władzy po 
raz kolejny podciągnięto 
togę, ściągając przy okazji 
majtki. A potem się dziwią 
różni przemądrzali, że naród 
nie uczestniczy, że olewa, że 
nie korzysta ze swoich praw. 
Bo co to za sens uczestni-

czyć w grze, w której nie 
ma żadnych zasad. 

» ALE DOŚĆ BIADOLE-
NIA. TO MIAŁA BYĆ 
WESOŁA RUBRYKA, więc 
sprzedamy żarcik. Pierw-
szy z brzegu podsunął nam 
Super Express. Jak podał 
prezes zarządu PPHU Soli-
darna Polska, cezar owego 
politycznego imperium 
Zbigniewus Ziobrus, kandy-
datem Solidarnej Polski na 
premiera ponadpartyjnego 
rządu jest Tadeusz Cymań-
ski. To świetna kandydatura 
z punktu widzenia Zbynia. 
Cymański ma gadane, prak-
tycznie nie wychodzi z tele-
wizji, więc faktycznie jego 
( hłe, hłe) rządem będzie 
kierował Zbynio. Jedno co 
może cezarowi przeszka-
dzać to fakt, że będzie kie-
rował pozaparlamentarnym 
„gabinetem cieni”. Ale nie 
czepiajmy się nieistotnych 
szczegółów.

» ZRESZTĄ Z TYM CY-
MAŃSKIM TO BYŁA 
TYLKO PODPUCHA. 
Chodziło o to, żeby ubiec 
Kaczora, którego partia 
od dawna zapowiada, że 
wkrótce ujawni nazwisko 
kandydata PiS na premie-
ra. Miała to być Zyta, teraz 
się okazuje, że jednak miał 
to być Kropa. Też profesor 
ekonomii. Proponujemy się 
nie wygłupiać i powiedzieć 
od razu, że kandydatem jest 
Kuchciński. Facet jest histo-
rykiem sztuki i wszystko 
będzie jasne, bo przecież 
wiadomo, że te opowieści 
o kandydatach PiS czy SP 
na premiera to tylko sztuka 
dla sztuki.

» A TERAZ Z NASZEGO 
POWIATU. Nie zaskoczyła 
nas wiadomość, że w wybo-
rach na prezydenta Bytomia 
Bartyla zdobył dwa razy 
więcej głosów niż Bieda i 
oboje spotkają się w repa-

sażach. Nuda. Na szczęście 
pojawił się ktoś, kto nie 
znosi nudy jeszcze bardziej 
niż kot Gospodzkiego su-
chej karmy. Chodzi o syna 
komisarz Biedy, radnego i 
miłośnika paintballu. W cza-
sie nudnej ciszy wyborczej 
Bieda junior postanowił się 
rozerwać strzelając kulkami 
z farbą do billboardów ry-
wala mamusi, czyli Bartyli. 
Chłopina po zakończeniu 
ciszy przeprosił za swój, 
jak się wyraził, karygodny 
postępek. Nie wiemy, czy ta 
skrucha jest spowodowana 
obawą kary czy też faktem, 
że bytomianie znowu wy-
brali go na radnego. Dobrze 
że Bieda junior był na tyle 
przytomny, że strzelał w 
billboardy, a nie w okna, 
bo już sobie wyobrażamy 
te dowcipasy konkurencji 
typu: jak mówią w Byto-
miu na wybite okna? Bie-
daszyby. 

PODRÓŻNY&GOSPODZKI

Foto: demotywatory.pl

Dzięki związkowi pracownicy 
zjednoczyli się, rozmawiają o tym, 
co ważne dla naszej placówki. 
Razem możemy skuteczniej 
walczyć o poprawę naszego bytu, 
pokazać pracodawcy, że każdy 
pracownik ma swoją godność, 
że warto z nim rozmawiać, a nie 
traktować go przedmiotowo 
– mówi Krystian Utkowski, 
przewodniczący Solidarności 
w Miejskim Domu Kultury w 
Katowicach Zawodziu.
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