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Rozmowy ostatniej
szansy
Możemy się spotkać, ale decyzję już podjąłem i jej nie zmienię - usłyszeli pracownicy
Orzechowskich Zakładów Produkcji Sklejek, którzy 4 lipca przyszli do Urzędu
Wojewódzkiego w Poznaniu, aby jeszcze raz podjąć próbę przekonania wojewody
Piotra Florka do prywatyzacji pracowniczej.
OZPS to ostanie w Wielkopolsce
przedsiębiorstwo państwowe.
Zatrudnia ok. 350 pracowników.
Firmy ma zamówienia i przynosi zyski.
Związkowcy z „Solidarności” i
związku branżowego „Budowlani” domagają się merytorycznego spotkania z Wojewodą,
podczas którego zostaną zaprezentowane prawne i ekonomiczne ekspertyzy obu stron w
sprawie prywatyzacji bezpośredniej - jak chcą pracownicy, i komercjalizacji - jak chce wojewoda.
- Ponieważ Wojewoda unikał
rozmów na ten temat przyszliśmy tutaj, aby umówić się na
spotkanie jeszcze przedtem, jak
wojewoda wyśle stosowne
pismo do Ministerstwa Skarbu
Państwa – mówił Jarosław
Lange, szef wielkopolskiej „S”.
Emilia Kaźmierczak („Budowlani”) i Piotr Andrzejczak
(„S”) podkreślali, że wniosek o
prywatyzację
bezpośrednią
podpisało prawie 300 osób. Pracownicy obawiają się, że w razie
komercjalizacji ich miejsca
pracy będą zagrożone. N poparcie tego, że ich obawy nie są bezpodstawne przewodniczący
zakładowej „S” przywołał historię wrzesińskiego Tonsil, z którego po komercjalizacji zostały
ruiny i zaorane pole.
P. Florek oświadczył, że w

sprawie OZPS zrobił wszystko o
było możliwe i nie widzi sensu
dalszego odkładania decyzji,
„bo sytuacja zakładu może się
pogorszyć i wtedy będzie rzeczywisty problem”. - Decyzje już
podjąłem. Inna ścieżka prywatyzacyjna nie jest możliwa. Jeżeli

chcecie, to jeszcze raz przedstawię swoje argumenty, ale niech
państwo nie liczą na zmianę
mojego stanowiska.
Spotkanie ostatniej szansy
odbyło się 5 lipca w Urzędzie
Wojewódzkim. Jak można się
było spodziewać, Wojewody nie

przekonały argumenty związkowców. P. Florek nie zmienił
zdania w kwestii prywatyzacji
Orzechowskich Zakładów Produkcji Sklejek i wyśle do Ministerstwa
Skarbu
Państwa
wniosek o komercjalizację
firmy. b

Nie chcemy rządu Platformy Oszustów
Około 700 osób z regionów
Wielkopolska, Wielkopolska
Południowa i Konin wzięło
udział w zorganizowanym 24
czerwca Wielkopolskim Dniu
Protestu „Solidarności” przeciwko antypracowniczej i antyspołecznej polityce rządu
Donalda Tuska.
Pierwszym etapem była manifestacja przed delegaturą
Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu. Pod widniejącymi na transparentach hasłami: „Politycy się
bawią, a naród głoduje”, „PO i
PSL pracę obiecywali, a bezrobocie ufundowali”, „Biednych
coraz więcej, pomocy coraz
mniej. Tusk nie rób z Polski Białorusi” związkowcy protestowali m. in. przeciwko
nowelizacji Kodeksu pracy i
wprowadzeniu rocznego okresu

rozliczeniowego, podwyższeniu
wieku emerytalnego, likwidacji
szkół i przerzucaniu finansowania szkolnictwa na samorządy.

Prowadzący kaliską manifestację szef regionu Jan Mosiński
powiedział: - Donald Tusk obiecywał Zieloną Wyspę , a teraz

zielono jest tylko na drzewach,
bo w kieszeniach pusto. Władza
lubi salony, drogie zegarki, drogie garnitury, kiecki dla swoich
ukochanych żon. A polski robotnik liczy, czy ma kupić bochenek chleba z pasztetową, czy
sam chleb. Kłamstwem jest
usprawiedliwienie złej sytuacji
robotników wyłącznie kryzysem. Polacy są karmieni informacjami wyssanymi z palca: jak
to trudno utrzymać robotnika,
jak on wiele kosztuje. Tymczasem Kulczyk, Solorz i inni biznesmeni zarabiają miliardy
złotych. I dobrze, niech pomnażają majątek. Ale niech się podzielą częścią tego zysku z
polskim robotnikiem. Chyba że
chcą zatrudniać Ukraińców, Kaciąg dalszy na str.2

Partnerzy
społeczni
w sprawie stresu
Z inicjatywy „Solidarności”
partnerzy społeczni postanowili
podjąć wspólne działania na
rzecz przeciwdziałania i ograniczania zjawiska stresu w miejscu
pracy. Do spotkania, podczas
którego uzgodniono tematy
planowanych negocjacji, doszło
3 lipca br. w Warszawie. NSZZ
„Solidarność”, OPZZ, FZZ oraz
Pracodawców RP, PKPP Lewiatan i ZRP utworzą stały zespół
roboczy, który zajmie się problematyką stresu.
W 2008 r. związkowcy i pracodawcy podpisali wspólną deklarację o
zapobieganiu i
przeciwdziałaniu
zjawisku
stresu związanego z pracą. Był
to zasadniczy element wdrożenia w naszym kraju Europejskiego porozumienia ramowego
dotyczącego tej problematyki.
Ponieważ w deklaracji przewidziano powrót do stołu rokowań po upływie 3 lat,
przewodniczący KK zgłosił taką
propozycję, co spotkało się z pozytywnym przyjęciem pozostałych organizacji.
Różnorodność
przyczyn,
które mogą wywołać u pracownika poczucie stresu, jest bardzo
wiele. Mogą go spowodować

m.in.: zła organizacja pracy, powierzenie pracownikowi obowiązków nieadekwatnych do
jego kompetencji, warunki i
środowisko pracy, brak przepływu informacji między
przełożonymi a zwierzchnikami. Ponieważ stres zmniejsza efektywność pracy oraz
satysfakcję pracowników z
życia zawodowego i prywatnego, walka ze stresem powinna
być wspólnym zadaniem pracodawców i pracowników oraz organizacji reprezentujących te
środowiska.
- Do rozmów musiało dojść,
gdyż Komisja Europejska krytycznie oceniła zdolność polskich partnerów społecznych do
skutecznego realizowania celów
obecnej deklaracji - mówi Sławomir Adamczyk reprezentujący
stronę
polskich
pracowników w Europejskim
Komitecie Dialogu Społecznego.
- Solidarność już w 2008 r.
ostrzegała, że dokument jest
zbyt „miękki”, co przy powszechnym braku zrozumienia
wagi zagrożenia powodować
będzie marginalizowanie jego
znaczenia. I tak się niestety
stało. Trzeba to poprawić.

W dwustronnym
dialogu nie chcemy
przeszkadzać
Prezydium Sztabu Protestacyjnego Komisji Krajowej obradujące 5 lipca w Gdańsku wyraziło
zdecydowany sprzeciw wobec
antypracowniczej polityce. Rozmowy z tym rządem nie mają
już sensu, więc czas powiedzieć
DOŚĆ – czytamy w oświadczeniu przewodniczącego „S”
Piotra Dudy.
Ustawa zmieniająca Kodeks
pracy w sposób krzywdzący dla
pracowników została przyjęta
głosami 55 senatorów. Nowe
przepisy robią z pracowników
niewolników, gotowych do
pracy na każde skinienie pracodawcy.
Szef Związku zapowiedział,
że „S” złoży w tej sprawie skargę
do Trybunału Konstytucyjnego
oraz instytucji międzynarodowych. I dodaje: - Nie mam najmniejszych wątpliwości, że
instytucje te przyznają nam
rację. Liczymy też, że skierowaniem skargi do Trybunału może
zająć się sam Prezydent RP, do
którego trzy centrale związkowe
zwrócą się w tej sprawie. Zawie-

szając udział w Komisji Trójstronnej, liczyliśmy, że ten krok
da obecnej władzy trochę do
myślenia i przegłosowana w sejmie ustawa napotka jakiś opór
w senacie. Nic bardziej mylnego
- rządzący jasno pokazali, że nie
interesuje ich dialog z pracownikami, z reprezentującymi ich
związkami zawodowymi.
- Zaplanowane na dziś spotkanie premiera z pracodawcami
biorącymi udział w Komisji Trójstronnej pokazuje prawdziwe
oblicze dotychczasowych rozmów - tu dawno już powstała
koalicja i my w tym dialogu dwustronnym nie chcemy przeszkadzać – podkreśla P. Duda.
Jak związkowe DOŚĆ będzie
wyglądało, premier i jego antypracownicze otoczenie dowiedzą się już we wrześniu, kiedy
„Solidarność”, OPZZ i Forum ZZ
pojawią się w Warszawie.
O szczegółach poinformujemy po spotkaniu liderów
trzech reprezentatywnych central związkowych, które odbędzie się w stolicy 11 lipca.
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Skąd się wzięły OFE?
W ferworze dyskusji o przyszłości Otwartych Funduszy Emerytalnych, w skrócie OFE,
wyraźnie zagubił się wątek celowości wprowadzania tzw. II filara systemu emerytalnego. A
właśnie to powinno być początkiem wszelkich debat o zmianach.
Prace nad reformą systemu
emerytalnego w Polsce zaczęły
się po rozpoczęciu transformacji gospodarczej w 1989 r., ale
ostateczny kształt reformy, a
przede wszystkim jej wdrożenie
to dzieło rządu Jerzego Buzka.
Wcześniej, w latach 80., gdy rozsypywał się poprzedni ustrój,
powszechnie wiedziano i mówiono, że Zakład Ubezpieczeń
Społecznych jest przybudówką
niezbilansowanego budżetu, a
składki emerytalne nie są gromadzone i pomnażane tylko
wydawane na bieżąco.
W reformie Buzka chodziło
de facto o wyłączenie części
składek odprowadzanych przez
pracowników spod władztwa
ZUS jako niewydolnego państwowego molocha. Można było
tego nie robić. Wystarczyło poprzestać na utworzeniu indywidualnych kont w ZUS, a
chętnych do godniejszej starości

zachęcić do samodzielnego
oszczędzania np. na indywidualnych kontach emerytalnych typu IKE.
Do OFE miała trafiać część
składki, na którą pracownik
miał mieć realny wpływ po
przejściu na emeryturę, a gdyby
wcześniej umarł, to zgromadzone środki podlegałyby dziedziczeniu. Oprócz najbardziej
zaawansowanych wiekiem i stażem pracy obywateli, którzy z
mocy prawa zostali przypisani
do ZUS, część pracowników
miała wybór – mogli pozostać w
ZUS albo wybrać wariant mieszany z udziałem otwartych
funduszy. Pozostali, w tym ludzie wchodzący na rynek pracy,
trafiali do modelu z OFE, zwanymi II filarem systemu ubezpieczeń emerytalnych jako
rozwiązanie docelowe.
W chwili obecnej rządzący
dążą do likwidacji OFE, którym
wcześniej ograniczył wpływy ze
składek kierowując ich część do
ZUS. Do tego sprowadzają się w
zasadzie wszystkie propozycje
zarówno resortu finansów, jak i
pracy. Niektóre, np. pozostawienie OFE z możliwością wyłącznego inwestowania w akcje,
budzą grozę i poważne wątpli-

wości co do poziomu kompetencji ich twórców.
Można krytykować fundusze
za to że zarobiły za mało, że pobierają zbyt wysokie wynagrodzenie za swoje usługi, ale nie za
to, że nabywają obligacje rządowe i pogłębiają deficyt państwa. To rząd, resort finansów w
szczególności decydują o emisji
obligacji, a koszty ich obsługi są
ponoszone bez względu na nabywcę.
Pod oficjalnym hasłem poprawy wskaźników poziomu zadłużenia państwa kryje się w
istocie chęć przejęcia przez ZUS
całości płaconych składek pracowniczych. Ochrona ZUS i interesów budżetu kosztem dobra
przyszłych emerytów, którzy
powierzyli swoje pieniądze OFE,
jest niewątpliwie rozwiązaniem
kryzysowym. Być może należałoby to ludziom uczciwie powiedzieć, że muszą się
poświęcić dla finansów publicznych. Tymczasem obecna władza oszukuje społeczeństwo,
nazywając korektą i poprawą reformy emerytalnej sprzed lat
coś, co w istocie jest przekreśleniem tej reformy i cofnięciem
nieomalże do punktu wyjścia.
Paweł Selan

Na straży niezależności mediów
Stowarzyszenie Dziennikarzy
Polskich uruchamia Pogotowie
Dziennikarskie. Z początkiem
lipca br. ruszy portal internetowy
pogotowiedziennikarskie.pl
publikujący materiały, które - z
powodu nacisków lub blokady ze
strony władz samorządowych
lub urzędników - nie ukazały się
w lokalnych mediach. SDP będzie umieszczać także artykuły
nowe (odpłatnie) oraz przedruki
najciekawszych materiałów. Pro-

jekt będzie realizowany do końca
przyszłego roku.
W ramach Pogotowia Dziennikarskiego będzie można także
zasięgnąć porad prawnych oraz
eksperckich dziennikarskich
udzielanych w siedzibie SDP w
Warszawie oraz w siedzibie
kancelarii adwokackiej obsługującej stowarzyszenie. Po wakacjach ogłoszony ma zostać
konkurs dla mediów lokalnych i
obywatelskich, odbędą się także

trzy konferencje szkoleniowe.
Pogotowie Dziennikarskie
powstało w ramach unijnego
programu „Wzmocnienie mediów lokalnych i obywatelskich
sprawujących społeczną kontrolę nad działaniami władz i instytucji
publicznych”,
a
współfinansowanego
przez
Szwajcarię w ramach tamtejszego programu współpracy z
nowymi krajami członkowskimi
Unii Europejskiej. AD

Nie chcemy rządu Platformy Oszustów
ciąg dalszy ze str.1
zachów, Czeczenów za 800, 500
złotych, bo takie obozy pracy są
już w Polsce.
Przewodniczący regionów
przybili petycję z postulatami
„S” na drzwiach delegatury
Urzędu Wojewódzkiego.
Z Kalisza związkowcy udali
się autokarami do Konina, gdzie
przed Urzędem Miasta kontynuowali akcję protestacyjną.
Punktem kulminacyjnym było
wystąpienie wiceprzewodniczącego Regionu Romana Rutkowskiego w obronie związkowców:
Janusza Chojnackiego - przewodniczącego „S” w miejscowym
Sanepidzie,
zwolnionego dyscyplinarnie
przez dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Koninie, i Janusza Kołodziejskiego zwolnionego z Centrum
Kształcenia Praktycznego w Koninie.
Prezydent miasta Józef Nowicki, który wraz ze swoim zastępcą Markiem Waszakiem
wyszedł do protestujących tłumaczył, że rozmowy z dyrekto-

rem Sanepidu nie przyniosły rezultatu i „jeżeli zawiódł dialog,
będą decyzje”. Związkowcy,
którzy po krótkiej rozmowie w
magistracie wrócili na plac Wolności
poinformowali,
że
wkrótce dojdzie do spotkania na
temat przywrócenia Janusza
Chojnackiego do pracy. W godzinach popołudniowych autokary dotarły przed Urząd
Wojewódzki w Poznaniu.
- Dialog społeczny został wyrzucony do kosza. Rząd jest głuchy na nasze argumenty, swoje
propozycje przedstawia jako
ostateczne rozwiązania. Dlatego
my już nie chcemy więcej rozmawiać z tym rządem – mówił
przewodniczący wielkopolskiej
„S” Jarosław Lange. - Przez wiele
miesięcy „Solidarność” próbowała merytorycznie rozmawiać
z przedstawicielami władzy.
Niestety rząd nie jest zainteresowany słuchaniem strony społecznej. Nie ma żadnego
porozumienia w tak podstawowych dla pracowników kwestiach, jak: umowy śmieciowe,
podniesienie minimalnego wynagrodzenia i podniesienia

wieku emerytalnego, nowelizacja Kodeksu pracy czy uelastycznienie czasu pracy.
Oni nie chcą rozmawiać, a my
nie chcemy rządu Platformy
Oszustów. Będziemy domagali
się tylko jednej rzeczy: samorozwiązania parlamentu i wyrzucenia tego rządu, bo ten rząd
nie jest rządem przyjaznym dla
pracowników.
Słowa J. Lange zostały przyjęte entuzjastycznie przez protestujących,
reprezentowali
organizacje zakładowe „S” z
całej Wielkopolski. Było głośno,
ale spokojnie. Jednak coraz wyraźniej widać, że poziom niezadowolenia pracowników rośnie
i - jak zapowiadali uczestnicy
manifestacji - to tylko wstęp do
ogólnopolskiego protestu, który
już we wrześniu odbędzie się w
Warszawie.
Na zakończenie przewodniczący trzech regionów, podobnie jak w Kaliszu, przykleili
podpisaną przez siebie petycję
przy wejściu do budynku
Urzędu Wojewódzkiego (w Koninie wręczyli ją prezydentowi
miasta). b

W podzięce tym,
którzy przełamali strach

Prawie dwa tygodnie trwały obchody 57. rocznicy Powstania
Poznańskiego Czerwca 1956 r.
Towarzyszyły im msze św. w intencji Ofiar, składanie kwiatów
w miejscach tamtych wydarzeń,
spotkania z młodzieżą szkół,
którym patronuje Czerwiec
1956 r. W 2006 r. sejm ustanowił
ten dzień Narodowym Dniem
Pamięci Poznańskiego Czerwca
1956.
Główne uroczystości 28
czerwca rozpoczęły jak co roku
syreny zakładów Cegielskiego. O
godz. 6 złożono kwiaty pod pamiątkową tablicą przy bramie
Fabryki Pojazdów Szynowych dawniej W-3, skąd pracownicy
wyruszyli na ulice Poznania. Później kwiaty złożono także pod
bramą byłej zajezdni MPK przy
ul. Gajowej, przed ZNTK oraz
bramą główną H. Cegielskiego.
- Kolejny raz w rocznicę wydarzeń czerwcowych spotykamy się pod tym pomnikiem,
by oddać hołd i podziękować
tym, którzy w 1956 r. przełamali
strach i wyszli na ulice, by wykrzyczeć swoje krzywdy - mówił
wiceprzewodniczący wielkopolskiej „S” Ryszard Górny
przed ziejącymi pustką budynkami po ZNTK. - Po Czarnym
Czwartku, który zapoczątkował
marsz ku wolności, mieliśmy
kolejne protesty robotnicze,

każdy z nich był naznaczony
prześladowaniami i krwią.
- Czy dzisiaj potrafimy
dobrze odrobić płynącą z tamtych wydarzeń lekcję historii?
Czy ikony wolności - H. Cegielski, ZNTK musiał spotkać taki
los? W ZNTK nie słychać maszyn, nie widać pracujących
ludzi. W Cegielskim z wielu tysięcy pracowników zostało kilkuset. Podobny los spotkał
kolebkę „Solidarności” Stocznię
Gdańską! „Solidarność” od początku z dużą determinacją walczyła o przywracanie pamięci o
niepodległościowych zrywach
Polaków i dziękowała za odwagę przeciwstawienia się totalitarnemu systemowi.
My dzisiaj też dziękujemy bohaterom tamtych dni. Chcemy
także, aby te rocznicowe uroczystości przypominały sprawującym
władzę
i
zarządzającym zakładami pracy,
że brak szacunku i deptanie
godności ludzi pracy kończy się
dramatycznie dla wszystkich.
57 lat temu robotnicy krzyczeli pracy i chleba, a dzisiaj ich
dzieci często muszą porzucać
ojczyznę, by u obcych na ten
chleb zarobić.
Nadchodzi czas próby. Czy
będzie nas stać na to aby - jak
robotnicy poznańscy w 1956 r. powiedzieć dość upokorzeniu i

deptaniu naszej godności? - zakończył R. Górny.
Obchody zakończyły się
Mszą św. w kościele oo. Dominikanów odprawioną w intencji
ofiar Czerwca ‘56, po której
uczestnicy przeszli pod pomnik
Poznańskich Krzyży, gdzie złożyli kwiaty i zapalili znicze. Do
zgromadzonych przemówili
prezydent Poznania Ryszard
Grobelny oraz prezes Związku
Powstańców
Poznańskiego
Czerwca Andrzej Sporny.
- Pomnik, przed którym
stoimy wrósł w poznańską rzeczywistość. Wyrósł z poznańskiego bruku i protestu, który
miał miejsce tutaj 57 lat temu. (...)
Poznaniacy pokazali coś wyjątkowego. Wychodząc na ulicę,
walczyli o Boga, chcieli zdobyć
prawo, wolność i chleb. Nawet
kiedy chwycili za broń, to walczyli o Polskę, o Poznań, o siebie
i to co dla nich było najważniejsze. Słowo dziękujemy powinno
padać za każdym razem, kiedy
tutaj przychodzimy - powiedział
R. Grobelny.
Już po zakończeniu uroczystości przy pomniku spotkali się kibice Lecha Poznań, którzy co
roku oddają hołd uczestnikom
oraz ofiarom Powstania Poznańskiego. 30 czerwca rozegrany
został II Turniej Piłkarski Pamięci
Poznańskiego Czerwca 1956 r. b

Do komisarza o wyjściu z Trójstronnej
„Solidarność” poinformowała
organizacje międzynarodowe
oraz Laszlo Andora, komisarza
Unii Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Integracji, o zawieszeniu udziału
związków zawodowych w Trójstronnej Komisji ds. SpołecznoGospodarczych.
„(...) Dialog społeczny, który
jest wpisany w polską Konstytucję, nie istnieje, a rząd wdraża
kluczowe rozwiązania dotyczące rynku pracy i polityki społecznej bez jakichkolwiek
uzgodnień” - czytamy w
oświadczeniu liderów związko-

wych, które trafiło do Międzynarodowej Organizacji Pracy,
EKZZ, MKZZ, Grupy Pracowników w Europejskim Komitecie
Ekonomiczno-Społecznym oraz
do komisarza UE.
W oświadczeniu przedstawione zostały przyczyny zawieszenia udziału przedstawicieli
związków w pracach Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych,
wojewódzkich
komisjach dialogu społecznego
(WKDS), a także we wszystkich
zespołach Komisji Trójstronnej.
Związkowcy domagają się:
wycofania z Kodeksu pracy
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zmian powodujących uelastycznienie czasu pracy, ograniczenia
umów śmieciowych, przedstawienia programu dojścia do
płacy minimalnej wynoszącej
50% średniego wynagrodzenia,
poprawy sytuacji osób pobierających najniższe świadczenia.
Ponadto zarzucają Ministrowi
Pracy i Polityki Społecznej W.
Kosiniakowi-Kamyszowi brak
skutecznych działań prowadzących do zmniejszeni bezrobocia
oraz zaniechanie dialogu społecznego i domagają się jego
ustąpienia z funkcji przewodniczącego Komisji Trójstronnej.

