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Komunikat
W dniu 12.03.2012r. odby³o siê drugie spotkanie stron Zak³ado-
wego Uk³adu Zbiorowego Pracy w sprawie kszta³towania wyna-
grodzeñ w 2012 roku.

Zaproponowana przez Zarz¹d na pierwszym spotkaniu w dniu
07.03.2012r. wielko�æ wzrostu stawek osobistego zaszeregowania
nie uleg³a ¿adnej modyfikacji �na plus�. Mimo wyst¹pienia NSZZ �So-
lidarno�æ� nie przedstawiono stronie zwi¹zkowej ¿adnych wyliczeñ i
danych dotycz¹cych wykonania funduszu p³ac za 2011r. oraz plano-
wanych wielko�ci funduszu p³ac na 2012r. i podsuniêto zwi¹zkom
zawodowym do podpisania porozumienie koñcz¹ce negocjacje wzro-
stu p³ac na 2012r.

Wiêkszo�æ jego zapisów w konsekwencji ma aprobowaæ fakty ju¿
dokonane tj.:
- wzrost ekwiwalentu za deputat wêglowy o 8%, co nast¹pi³o ju¿ 1

stycznia br.,
- przeszeregowania, które s¹ faktem od 1 marca br.,
- tzw. skutki przeniesienia z 2011r., które nastêpuj¹ samoczynnie

w ka¿dym roku.

Prezes Zarz¹du o�wiadczy³, ¿e zaproponowana wielko�æ wzrostu
stawek osobistego zaszeregowania jest ostateczna i bez wzglêdu
na to czy porozumienie dotycz¹ce kszta³towania wynagrodzeñ na
2012r. zostanie podpisane, ma zamiar wprowadziæ w ¿ycie zapro-
ponowan¹ stronie zwi¹zkowej podwy¿kê stawek osobistego zasze-
regowania.

Okaza³o siê wiêc, ¿e po czterech latach braku podwy¿szania stawek
osobistego zaszeregowania, jawnego ³amania prawa pracy (zapisy
ZUZP dotycz¹ce pierwsze kategorii zaszeregowania powi¹zanej z naj-
ni¿szym wynagrodzeniem) i nie rekompensowania nawet spadku p³a-
cy realnej wynikaj¹cej z inflacji, Zarz¹d KGHM nie przedstawi³ ¿ad-
nych ekonomicznych a tym bardziej logicznych argumentów maj¹-
cych wprowadziæ �godziw¹ podwy¿kê� wynagrodzenia podstawo-
wego.

Jest to na tyle niezrozumia³e, poniewa¿ wynagrodzenie podstawowe
Prezesa Zarz¹du wzros³o w tym czasie o ponad 40 tys. z³ miesiêcz-
nie, za� pracownikom proponuje siê porozumienie zamykaj¹ce mo¿-
liwo�æ negocjacji wzrostu wynagrodzeñ pracowniczych w 2012r.

NSZZ �Solidarno�æ� jest natomiast gotowa do podpisania korzyst-
nych Aneksów do ZUZP.

Niezrozumia³e s¹ dla nas zg³aszane przez niektóre organizacje zwi¹z-
kowe o�wiadczenia o gotowo�ci renegocjacji zapisów obowi¹zuj¹-
cego Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Prze-
mys³u Miedziowego. Konsekwencje takich dzia³añ w przypadku two-
rzonego przez Zarz¹d nowego antypracowniczego projektu Uk³adu
Zbiorowego Pracy s¹ mo¿liwe z góry do przewidzenia.

NSZZ �Solidarno�æ� o�wiadcza, ¿e wynegocjowany w 2000 roku i
obowi¹zuj¹cy ZUZP dla Pracowników Przemys³u Miedziowego jest
w pe³ni akceptowany przez pracowników i nie widzimy potrzeby
radykalnych zmian zapisów tego dokumentu.

Za SKGRM NSZZ �Solidarno�æ�
Przewodnicz¹cy Józef Czyczerski

Zarz¹d KGHM na ka¿dym kroku chce oszczêdzaæ na pra-
cownikach

Rekordowe zyski,
a zamiast podwy¿ek

nêdzny ZUZP?
Po podatku kopalnianym, który bêdzie odbieraæ KGHM oko³o 2
mld z³ zysków rocznie, wyprowadzono za granicê 9 mld z³ zysków
Spó³ki i zapowiedziano wprowadzenie nowego, �okrojonego� Za-
k³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy. Ku naszemu zdziwieniu nie-
które organizacje zwi¹zkowe przysta³y na marne podwy¿ki i gdy-
by tego by³o ma³o, wysz³y z propozycj¹ renegocjacji zapisów obec-
nego ZUZP.

Antypracowniczy ZUZP
Nowy projekt Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy to ewident-
ny bubel, który kosztowa³ niema³e pieni¹dze i na którego wprowa-
dzenie nie mo¿emy siê zgodziæ. Brak jest w nim wiele obecnie obo-
wi¹zuj¹cych wa¿nych zapisów, a wszelkie dodatki zosta³y w³¹czone
w stawkê p³acy zasadniczej i premiê. Zarz¹d twierdzi, ¿e jest to wpro-
wadzanie motywacyjnego systemu pracy, przystosowanego do
obecnych czasów. Ten cud motywowania pracowników kilkakrot-
nie ju¿ przerabiali�my. Najlepsze i naj�wie¿sze do�wiadczenia prze-
rabiamy obecnie na regulaminie �premiowania�, który mo¿na okre-
�liæ jako system dla wybranych. Dla wiêkszo�ci z nas jest on bar-
dziej znany jako marchewka na kiju.

W projekcie ZUZP nie ma m.in. zapisu o wspó³pracy ze Zwi¹zkami
Zawodowymi � to by³by g³az z serca Prezesa Wirtha. ZUZP nie obo-
wi¹zywa³by ju¿ bezterminowo, lecz jedynie 5 lat, a wtedy przysz³a-
by pora na kolejny, jeszcze �lepszy�. Zamiast terminu piêciu lat,
proponujemy zapis, ¿eby obowi¹zywa³ tak d³ugo, jak d³ugo bêdzie
rz¹dziæ S³oñce Peru Tuskaszenko wraz z Pawlakiem i do spó³ki z
Palikotem. W projekcie nie ma zapisów o gwarancji zatrudnienia.
Pracodawca proponuje, by p³aciæ pracownikom za 7,5 godziny pracy,
a nie jak obecnie za 8 godzin. W sk³ad wynagrodzenia zasadnicze-
go wchodzi³aby p³aca zasadnicza i premia kwartalna. Z innych �wiad-
czeñ zosta³aby �Barbórka� i nagroda z zysku, usuniêto by Kartê
Górnika, 14-stkê, nagrodê jubileuszow¹ i odprawê emerytaln¹
zgodn¹ z Kart¹ Górnika � te elementy wesz³yby w stawkê p³acy
zasadniczej i premiê. Zabrak³oby te¿ biletów z Karty Górnika i po-
czêstunku barbórkowego. Odprawa emerytalno-rentowa by³aby jed-
nomiesiêczna.

Pracodawca zadba³ te¿ odpowiednio o ochronê warunków pracy i
zatrudnienia. Nie ma w projekcie ZUZP zapisów o odzie¿y roboczej,
posi³kach profilaktycznych, 15 minutowej przerwy na posi³ek. Ubra-
nia i obuwie mia³oby o wiele d³u¿sz¹ przydatno�æ do noszenia, to
dopiero oszczêdno�ci. Brak te¿ informacji nt. dop³aty do mundu-
rów, szpad i odznaczeñ. Pracownicy musieliby wiêcej p³aciæ za do-
jazdy do pracy, wzrost z 9,5% do 30%.

Brak porozumienia ws. podwy¿ek
Zarz¹d chwali siê rekordowymi zyskami i ekspansj¹ wydobycia w
innych pañstwach. £atwo z tego wywnioskowaæ, ¿e KGHM jest �na
fali� i nic nie stoi na przeszkodzie, ¿eby przyznaæ pracownikom po



300 z³ do stawek osobistego zaszeregowania. Bo jak nie w czasie
hossy, to kiedy?

Propozycje, które Zarz¹d przedstawi³ na spotkaniu z 12 marca kom-
pletnie nie odzwierciedlaj¹ rzeczywisto�ci. Zarz¹d chce podwy¿szyæ
�redni¹ p³acê o 4,5%, podczas, gdy warto�æ ekwiwalentu za depu-
tat wêglowy wzros³a o 8% , p³aca minimalna zwiêkszy³a siê do 1500
z³, a przeszeregowania mia³y ju¿ miejsce 1 marca. Je�li Zarz¹d nie
chce daæ od siebie czego� wiêcej, dlaczego �Solidarno�æ� mia³aby
podpisywaæ porozumienie? Co z postulatem 300 z³, ju¿ niektóre
Zwi¹zki zapomnia³y o pracownikach? Je�li Herbert Wirth bêdzie
Prezesem nastêpne 10 lat, ka¿dego roku mamy siê godziæ na wszyst-
ko co nam podsun¹?

�Solidarno�æ� zg³osi³a gotowo�æ podpisania protoko³u dodatkowe-
go do ZUZP wprowadzaj¹cego nowe miesiêczne stawki p³ac zasad-
niczych oraz aneksy podwy¿szaj¹ce sk³adkê podstawow¹ Pracow-
niczego Programu Emerytalnego z 5% do 6%.

Rekordowe zyski
Zysk netto za 2011 rok wyniós³ 11,3 mld z³ przy produkcji 571 tys.
ton miedzi elektrolitycznej (wzrost o 4,4% w porównaniu do 2010
roku) i 1260 ton srebra (wzrost o 8,5% w porównaniu do 2010
roku). Ubieg³y rok finansowo by³ najlepszy w ca³ej historii spó³ki.
Skoro zyski s¹ du¿e, firma prosperuje, zakup zagranicznych z³ó¿
ograniczy �rednie koszty wydobycia w Spó³ce, to w czym jest pro-
blem? Reakcja jest zupe³nie nieadekwatna do przedstawianej przez
Zarz¹d sytuacji.

Na wprowadzany podatek od miedzi i srebra mo¿emy zareagowaæ
jedynie masowym strajkiem, wraz z ca³¹ �Solidarno�ci¹� w tej i in-
nych kwestiach, by zwróciæ uwagê mediów na problemy i wywrzeæ
presjê na rz¹dzie. Je�li chodzi o ZUZP, na tak daleko posuniête ne-
gatywne zmiany zgody byæ nie mo¿e. KGHM póki co ma siê dobrze,
w kraju mamy dodatni Produkt Krajowy Brutto, Polacy pod warun-
kiem, ¿e maj¹ pracê, coraz wiêcej zarabiaj¹. Tylko w naszej spó³ce
chce siê ograniczaæ �rodki na wyp³aty dla pracowników. Medialna
nagonka tylko napêdza spiralê nienawi�ci do ludzi, którzy ciê¿ko i z
nara¿eniem ¿ycia pracuj¹ w kopalniach Polskiej Miedzi. Po wpro-
wadzeniu podatku od miedzi i srebra zyski bêd¹ mniejsze, gdyby to
po³¹czyæ z wprowadzeniem nowego ZUZP, Prezes osi¹gn¹³by pe³niê
szczê�cia. Byæ mo¿e zosta³by nawet og³oszony menad¿erem roku,
za realne obni¿enie zarobków kilkunastu tysi¹com pasibrzuchów z
KGHM, bo kto to widzia³, ¿eby górnicy godnie zarabiali?

�Solidarno�æ� wnioskuje o przebadanie pracowników

Niebezpieczny gaz
Od wielu miesiêcy KGHM boryka siê z problemem siarkowodoru
wydobywaj¹cego siê z szybów górniczych. Wbrew pozorom pro-
blem �mierdz¹cego gazu oprócz dyskomfortu zwi¹zanego z zapa-
chem, mo¿e byæ niebezpieczny dla zdrowia. Nie jest wykluczone,
¿e pracownicy Zak³adów Górniczych �Polkowice-Sieroszowice� i
�Rudna� mog¹ byæ nara¿eni na uszczerbek na zdrowiu lub chorobê
zawodow¹.

Sprawa dotyczy tak¿e okolicznych mieszkañców, którzy permanent-
nie nara¿eni s¹ na jego dzia³anie. Wy¿sze temperatury tylko nasil¹
problem. Górnicy skar¿¹ siê ju¿ na swêdzenie skóry i podra¿nienie
górnych dróg oddechowych. Zastosowane zabezpieczenia nie spe³-
niaj¹ swojego zadania, Prezes KGHM twierdzi, ¿e szukaj¹ obecnie lep-
szego rozwi¹zania. Nie czekaj¹c, a¿ problem sam siê rozwi¹¿e (b¹d�
nie) i maj¹c powa¿ne w¹tpliwo�ci co do wp³ywu gazu na zdrowie
górników, Komisja Zak³adowa NSZZ �Solidarno�æ� ZG �Polkowice-
Sieroszowice� wyst¹pi³a do pracodawcy z wnioskiem o przebadanie
pracowników. Pismo zosta³o skierowane do Dyrektora O/ZG �Polko-
wice-Sieroszowice� oraz przekazane do wiadomo�ci Okrêgowego In-
spektora Pracy:

Wniosek o przeprowadzenie badañ
Dzia³aj¹c na podstawie art. 29 ustawy o zwi¹zkach zawodowych Za-
k³adowa Organizacja Zwi¹zkowa NSZZ �Solidarno�æ� w KGHM PM
S.A. O/ZG �Polkowice-Sieroszowice� wnosi o przeprowadzenie od-
powiednich badañ stanu zdrowia pracowników do³owych w zwi¹zku

z wyst¹pieniem powa¿nego niebezpieczeñstwa zagro¿enia ¿ycia i zdro-
wia tych pracowników.

Uzasadnienie
Przyczyn¹ niniejszego wniosku jest emisja na niespotykan¹ dot¹d w
polskim górnictwie miedzi skalê siarkowodoru na pok³adach nr G 62
i G 63 naszego Zak³adu. Siarkowodór w postaci gazu oddzia³uje na
pracuj¹cych w obszarze jego emisji pracowników do³owych, podra¿-
niaj¹c ich drogi oddechowe. Dodatkowo, ze wzglêdu na wilgoæ siar-
kowodór zachodzi w reakcjê z wod¹, tworz¹c dra¿ni¹cy skórê kwas.
Zwyk³e �rodki ochronne w postaci masek, okularów i odzie¿y robo-
czej nie s¹ wystarczaj¹ce, poniewa¿ pomimo ich stosowania wystê-
powanie gazu jest dla pracowników odczuwalne � pracownicy skar¿¹
siê na dolegliwo�ci dróg oddechowych i skóry. Na spotkaniu Zwi¹z-
ków Zawodowych z Zarz¹dem Spó³ki, które odby³o siê dnia 07.03.2012
r., Wiceprezes Zarz¹du Pan Wojciech Kêdzia o�wiadczy³, ¿e nie s¹
jeszcze rozpoznane realne mo¿liwe do wyst¹pienia skutki oddzia³ywa-
nia siarkowodoru w tym stê¿eniu na organizm ludzki i jest w tym przed-
miocie prowadzone przez Spó³kê we w³asnym zakresie rozpoznanie
zagro¿eñ i mo¿liwych do przedsiêbrania �rodków zapobiegawczych,
a to ze wzglêdu na rzadko�æ wystêpowania tego zjawiska w górnic-
twie � nie tylko w górnictwie miedzi. Na t¹ chwilê pracownikom wyko-
nuj¹cym pracê w tym zagro¿eniu nadal zaleca siê jedynie u¿ywanie
masek, okularów i odzie¿y ochronnej.

Stoimy na stanowisku, ¿e podjête przez Zarz¹d Spó³ki dzia³ania nie s¹
wystarczaj¹ce ze wzglêdu na rzadko�æ opisywanego zjawiska oraz z
uwagi na realn¹ odczuwalno�æ jego oddzia³ywania na pracowników
(podra¿nienie dróg oddechowych, swêdzenie skóry), jak i ze wzglêdu
na nierozpoznane mo¿liwe do wyst¹pienia skutki tego oddzia³ywania,
w szczególno�ci co do mo¿liwo�ci zaistnienia wypadku przy pracy
lub choroby zawodowej.

O ile obecnie s¹ prowadzone badania �rodowiska pracy, o tyle nie jest
badany stan zdrowia pracuj¹cych w opisanym zagro¿eniu pracowni-
ków. Konieczne jest zatem przeprowadzenie specjalistycznych badañ
stanu zdrowia pracowników do³owych, w szczególno�ci pod wzglê-
dem niebezpieczeñstwa zaistnienia choroby zawodowej i zapobie¿e-
nia wypadkowi przy pracy. Badania powinna przeprowadziæ wyspe-
cjalizowana jednostka naukowo-badawcza.

Przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej
�Polkowice-Sieroszowice� Bogus³aw Szarek

Powyborcza emerytalna
rzeczywisto�æ

Emerytalna batalia rz¹d kontra spo³eczeñstwo pokaza³a, ¿e król, a
raczej Premier jest nagi. NSZZ �Solidarno�æ� przy wsparciu innych
organizacji i zwi¹zków zawodowych zebra³a niemal¿e pó³tora mi-
liona (obecnie prawie dwa miliony) podpisów pod wnioskiem o prze-
prowadzenie referendum ws. podnoszenia wieku emerytalnego.
Premier Donald Tusk zapowiada, ¿e do referendum mimo wszystko
nie dojdzie. Zapomnia³ chyba, ¿e to rz¹d jest dla ludzi, a nie od-
wrotnie. Referendum jest najbardziej demokratycznym sposobem
stanowienia prawa.

Premier powiedzia³, ¿e nie og³asza³ reformy emerytalnej w kampanii
wyborczej, bo grozi³oby to przegran¹, a kto� inny na pewno nie prze-
prowadzi³by tej reformy. Mamy rozumieæ, ¿e Donald Tusk robi to dla
naszego dobra?! A co robi³ przez cztery lata?! Poza tym, nie mo¿na
reform¹ nazywaæ podniesienia wieku, w którym przechodzi siê na eme-
ryturê. Reform¹ by³oby chocia¿by wprowadzenie ustaw stymuluj¹-
cych zwiêkszenie zatrudnienia przez pracodawców, g³ównie w�ród
osób m³odszych lub ujednolicenie wnoszenia sk³adki emerytalnej w
przypadku umowy-zlecenia, o dzie³o i dzia³alno�ci gospodarczej, ale
nie podniesienie wieku emerytalnego � to ka¿dy g³upi potrafi.

Wygl¹da na to, ¿e jak najmniej ludzi ma do¿yæ emerytury. Obecnie
40% mê¿czyzn i co pi¹ta kobieta umieraj¹ przed 65 rokiem ¿ycia. �red-
nia d³ugo�æ ¿ycia u kobiet wynosi 79 lat, a u mê¿czyzn zaledwie 71 lat.
U�redniaj¹c, czy mê¿czyzna id¹c na emeryturê powinien ¿yæ zaledwie
cztery lata? Jaki jest sens odk³adaæ sk³adki emerytalne ca³e ¿ycie?
Nawet Litwini, którzy bardzo mocno odczuli kryzys trac¹c 25% PKB,
bêd¹ wyd³u¿aæ wiek emerytalny do 65 lat. W krajach Zachodniej Eu-



PIP przyzna³a racjê
Trzy organizacje zwi¹zkowe dzia³aj¹ce w Przedsiêbiorstwie Budowy Ko-
palñ PeBeKa S.A. Lubin, KZ NSZZ �S�, ZZPPM oraz ZZPTiA �Dozór�, pi-
smem z dnia 05.01.2012r. zwróci³y siê do Pañstwowej Inspekcji Pracy o
przeprowadzenie kontroli w sprawie nieprzestrzegania przez Zarz¹d Pe-
BeKa (czytaj � Prezesa) zapisów ZUZP dla Pracowników PeBeKa. Ponad-
to, podczas pierwszego spotkania z inspektorem pracy, Ireneusz Pasis
zawnioskowa³ dodatkowo o zbadanie:
- procedury planowania urlopów wypoczynkowych w KRG Rudna,
- zgodno�ci z przepisami zmiany warunków uzyskiwania premii przez
pracowników w KRG Rudna.

Kontrola Pañstwowej Inspekcji Pracy raz jeszcze wykaza³a, ¿e w PeBeKa
S.A. ³amane s¹ zasady zapisane w Zak³adowym Uk³adzie Zbiorowym Pra-
cy, w przypadku dokonywania przeszeregowañ z okazji dnia górnika oraz
warunków pozyskiwania premii przez pracowników. Równie¿ planowa-
nie urlopów na KRG Rudna budzi³o zastrze¿enia inspekcji pracy. Jak wiêc
widaæ w PeBeKa nagminnie ³amane s¹ prawa pracownicze. Co wiêc z tym
fantem zrobiæ? Mo¿e w tym miejscu pozwolê sobie przytoczyæ zapis z
materia³ów pokontrolnych inspekcji pracy, cyt. �Kto, wykonuj¹c czyn-
no�ci w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeñ spo³ecznych,
z³o�liwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikaj¹ce ze sto-
sunku pracy lub ubezpieczenia spo³ecznego, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolno�ci albo pozbawienia wolno�ci do lat 2.� I tym cy-
tatem zakoñczmy na dzi�, co nie znaczy, ¿e Komisja Zak³adowa NSZZ
�Solidarno�æ� PeBeKa S.A. Lubin uwa¿a temat za zamkniêty.

¯¹daj¹ bezprawnie?!
Nie jest tajemnic¹, ¿e w PeBeKa nie ma dialogu pomiêdzy organizacjami
zwi¹zkowymi a Zarz¹dem PeBeKa, ale niewa¿ne czy to siê jednym lub
drugim podoba czy nie � rozmawiaæ musz¹. Problem w tym, jak mo¿na
rozmawiaæ z kim� (Zarz¹dem PeBeKa), je�li ten w stronie zwi¹zkowej nie
widzi partnera do dialogu, tylko niekompetentnego, niedouczonego igno-
ranta i wichrzyciela. Tak niestety zachowuje siê Zarz¹d PeBeKa, który na

Podziêkowania
Komisja Zak³adowa NSZZ �Solidarno�æ� PeBeKa S.A. Lubin pragnie go-
r¹co podziêkowaæ wszystkim cz³onkom oraz pracownikom PeBeKa za
udzia³ w pikiecie organizowanej pod Sejmem RP w obronie KGHM. Wasz
kulturalny udzia³ w tym zgromadzeniu doceni³a sto³eczna Policja, zabez-
pieczaj¹ca pikietê, s³owami dowódcy skierowanymi do organizatora pi-
kiety. Równie¿ Komisja Zak³adowa pragnie podziêkowaæ wszystkim tym,
którzy zaanga¿owali siê w zbieranie podpisów pod wnioskiem o przepro-
wadzenie referendum, organizowanym przez Komisjê Krajow¹ NSZZ �So-
lidarno�æ� ws. wyd³u¿enia wieku emerytalnego. Nasza Komisja Zak³ado-
wa zebra³a ³¹cznie 1677 podpisów, co pozwoli³o nam zaj¹æ I miejsce i
wygraæ nagrodê ufundowan¹ przez Prezydium Zarz¹du Regionu Zag³ê-
bie Miedziowe w kategorii organizacji, które zebra³y najwiêcej podpisów
w przeliczeniu na 1 cz³onka zwi¹zku. W ogólnym rankingu organizacji
zajêli�my drugie miejsce, ustêpuj¹c jedynie o 93 podpisy ZG �Rudna�.
Jeszcze raz serdecznie dziêkujemy!

ka¿de wyst¹pienie organizacji zwi¹zkowych w jakiejkolwiek sprawie albo
gra na zw³okê, albo jak to mia³o ostatnio miejsce, obra¿a siê jak panna na
wydaniu obra¿aj¹c przy tym innych. Szczytem wszystkiego jest pismo
skierowane do organizacji zwi¹zkowych dzia³aj¹cych w PeBeKa, z dnia 7
lutego 2012r., w którym czytamy, cyt. �w odpowiedzi na Pañstwa pi-
smo z dnia 27 stycznia br. oraz 2 lutego br., dotycz¹ce wzrostu wyna-
grodzeñ na 2012r. na wstêpie nale¿y zaznaczyæ, ¿e Organizacje Zwi¹z-
kowe nie maj¹ uprawnieñ ¿¹dania od pracodawcy podjêcia negocjacji
w zakresie wspó³czynnika wzrostu wynagrodzeñ(...)�.

W którym miejscu, przywo³ane przez Pana Prezesa s³owa tak ubod³y, ¿e
cytuje w swoim pi�mie formu³ê, która nie pad³a ani w pi�mie Komisji
Zak³adowej NSZZ �Solidarno�æ� PeBeKa z dnia 27 stycznia br., ani te¿ we
wspólnym pi�mie organizacji zwi¹zkowych dzia³aj¹cych w PeBeKa z dnia
2 lutego br.? Bo czy¿ s³owa �o pilne podjêcie negocjacji wspó³czynnika
wzrostu wynagrodzeñ� z pisma Solidarno�ci, czy s³owa �w zwi¹zku z
powy¿szym wnioskujemy o podjêcie rozmów� tak Pana Prezesa poiry-
towa³y, czy te¿ sam fakt, ¿e organizacje zwi¹zkowe chc¹ wspólnie z Zarz¹-
dem (Panem) uzgodniæ wzrost wynagrodzeñ na 2012 rok? Ma Pan Pre-
zes racjê, ¿e ustawa reguluj¹ca negocjacyjny system inflacyjnego kszta³-
towania przyrostu przeciêtnych wynagrodzeñ zosta³a uchylona z dniem 1
stycznia 2010 roku. Jednak to nie zabrania (je�li jest dobra wola stron)
takie negocjacje podj¹æ i wspó³czynnik okre�liæ. Przyk³ady takich nego-
cjacji zarówno w Polsce, jak i w górnictwie s¹, ale musi byæ dobra wola.
Niestety u Pana tej woli nie ma. Przyk³ady, proszê bardzo: przyznawanie
odznaczeñ, przeszeregowania czy pakiet medyczny. Jednak za³ogi nie
interesuj¹ muchy w nosie jednych czy drugich, a jedynie mo¿liwo�æ
dialogu. Dialogu, który da wymierne korzy�ci za³odze a nie jednost-
kom. Wiêc mo¿e nale¿y siê prze³amaæ, uznaj¹c, ¿e nie jest siê nie-
omylnym i podj¹æ dialog z organizacjami zwi¹zkowymi dzia³aj¹cymi w
PeBeKa. Kult jednostek, przynajmniej w tej czê�ci �wiata, ju¿ min¹³ i
nie warto do niego wracaæ!!!

Sto dni, a gdzie
cztery lata?

Festiwal pod has³em �przegl¹d ministerstw� w³a�nie dobiega koñca. Nie
s³u¿y³ on niczemu innemu jak uspokojeniu atmosfery wokó³ rz¹du Do-
nalda Tuska, który zbiera bardzo kiepskie oceny od Polaków. Premier
liczy³, ¿e dziêki tej PR-owskiej sztuczce nieco poprawi swój obraz, ponie-
wa¿ poka¿e siê jako �srogi pan�, który przywo³uje s³abych ministrów do
porz¹dku, dyscyplinuje ich - w i�cie putinowskim stylu. Wiêkszo�æ me-
diów w ten scenariusz siê w³¹czy³a, relacjonuj¹c codziennie spotkania
Tuska z kolejnymi ministrami. Oczywi�cie od tych spotkañ nie poprawi
siê nagle sytuacja polskiej ochrony zdrowia, naszych finansów publicz-
nych, edukacji, transportu. Bo i nie o to Tuskowi chodzi³o.

Na pewno jednak jeden cel premier osi¹gn¹³: dyskutowano o stu dniach
jego rz¹du - to prawda, ¿e wyj¹tkowo kiepskich - podczas gdy debata
powinna dotyczyæ tak naprawdê najpierw czterech lat sprawowania w³a-
dzy przez Donalda Tuska w poprzedniej kadencji. B³êdy pope³nione przez
sto dni ³atwo jest zrzuciæ na karb �docierania siê� ministrów, podczas gdy
te problemy to po prostu skutek dzia³añ szefa rz¹du i jego ministrów od
jesieni 2007 r., a nie tylko od jesieni 2011 roku. Premierowi sprytnie
uda³o siê unikn¹æ trudnych pytañ o ca³y ten okres, bo najwiêksze media
zwróci³y uwagê Polaków g³ównie na nowych ludzi w rz¹dzie: minister
sportu Joannê Muchê i szefa resortu zdrowia Bartosza Ar³ukowicza. To
prawda, ¿e oboje spisuj¹ siê miernie, ale na ile wynika to z ich nieudolno-
�ci, a na ile z tego, co odziedziczyli po tych, którzy zasiadali w poprzednim
rz¹dzie? Na temat tych poprzedników Tusk milczy. A szkoda, bo powinien
uczciwie powiedzieæ, w jakim stanie ka¿dy nowy minister zasta³ swój re-
sort i jak sobie z tymi wszystkimi problemami radzi.

Premierowi wygodnie jest recenzowaæ sto dni swojego drugiego rz¹du,
bo nie musi siê t³umaczyæ, dlaczego za jednego z najlepszych ministrów
wci¹¿ uwa¿a Jacka Rostowskiego, którego kreatywna ksiêgowo�æ spo-
wodowa³a wzrost zad³u¿enia kraju o ponad 300 mld z³ � takiego wyniku
nie osi¹gn¹³ ¿aden z ministrów finansów po 1989 roku. Tak samo jak nie
musi t³umaczyæ siê z �osi¹gniêæ� w dziedzinie polityki zagranicznej mini-
stra Rados³awa Sikorskiego.

Premier chce siê teraz kreowaæ na �reformatora�, ale ciekawy to przyk³ad

ropy ludzie maj¹ lepsz¹ opiekê medyczn¹, wiêksze emerytury i ¿yj¹
znacznie d³u¿ej, dlaczego wiêc mieliby�my pracowaæ tyle co oni? Niem-
cy wyd³u¿yli wiek emerytalny z 65 lat do 67 lat. Nie jeste�my od nich
na lepszym poziomie ¿ycia i jeste�my przeciwni pracy a¿ do �mierci.

Premier Donald Tusk stwierdzi³, ¿e �odpowiedzialna w³adza bierze cza-
sami na klatê decyzje, co do których wie, ¿e nie bêd¹ cieszy³y siê
akceptacj¹ wiêkszo�ci, i ¿e nie zyskuje siê w ten sposób popularno-
�ci�. Szkoda, ¿e takie decyzje Premier podejmuje po czterech latach
rz¹dzenia. Wcze�niej na potrzeby kampanii wyborczej Polska by³a �zie-
lon¹ wysp¹� i wszystkim ¿y³o siê lepiej. Ewidentnie jest to nowa ja-
ko�æ w polskiej polityce. Donald Tusk wyg³aszaj¹c expose powiedzia³
dok³adnie to samo, co by³y wêgierski premier Gyurcsany do obywa-
teli � ok³ama³em was.
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Jak pracowaæ
Panie Prezesie?!

Gdy s³uchamy Prezesa jak mówi o dbaniu o firmê, to wzruszenie
odbiera mi g³os. Co innego, gdy wrócê pamiêci¹ do tego co dzieje
siê w Oddzia³ach KGHM, to tylko dobre wychowanie powstrzymuje
mnie od potoku s³ów opisuj¹cych poziom niekompetencji, kumo-
terstwa i nieodpowiedzialno�ci osób, którzy odpowiadaj¹ za zarz¹-
dzanie lud�mi i mieniem. Takie �dbanie o firmê� to czêsto wprost
szkodzenie i nara¿anie na koszty. Prezes opowiada³ ostatnio w ra-
dio, jak trudno o dobrych menad¿erów i jakich to mamy �wietnych
in¿ynierów. Hmm� to by³o ciekawe, bo o ile menad¿erów mamy
delikatnie mówi¹c s³abych co widaæ chocia¿by przy dobrej idei CBZ,
szkoda tylko, ¿e tak spieprzonej idei. No ale z dobrymi in¿ynierami,
to chyba kto� Pana oszuka³. Owszem s¹ wyj¹tki, ale z regu³y st³am-
szeni przez du¿o od nich s³abszych prze³o¿onych. Panie Prezesie,
jak my robotnicy mamy pracowaæ jak wszelkie niekompetencje s¹
przykrywane prawdziwymi w swym brzmieniu okre�leniami typu �z
natur¹ nie wygrasz� czy �górotwór jest nieprzewidywalny�. Jak na
przyk³ad mo¿na by³o przewidzieæ ¿e powstan¹ naprê¿enia na sta-
rych chodnikach transportowych czy komorach remontowych przy
zaplanowaniu 200m obok przodków. Ba³aganu narobiono na kilka
miesiêcy. Jak na przyk³ad mo¿na by³o przewidzieæ ze nowo budo-
wana krata w starym chodniku, do którego zbli¿a siê front wydoby-
cia wymaga przygotowania tego¿ chodnika? Lepiej po odebraniu
inwestycji zdemontowaæ kratê, oberwaæ i zabudowaæ ociosy, by drugi
raz zabudowaæ kratê?

Jak pracowaæ Panie Prezesie z takimi gamoniami? Jak pracowaæ,
gdy przy zamówieniu materia³ów s³yszymy idiotyczne pytanie �a po
co wam farba na dole�? Jak pracowaæ, gdy wspomniana farba przy-
chodzi dopiero po pó³ roku? Jak pracowaæ Panie Prezesie, gdy s³y-
szymy pro�bê wyjechania na oddzia³ niesprawn¹ maszyn¹, bo zmia-
nowy mówi �wiem ¿e leje, ale jak zg³osisz awariê w drodze na od-
dzia³ to ja bêdê czysty�?! Jak pracowaæ, gdy silnik po remoncie (a
w³a�ciwie malowaniu) pracuje jeszcze gorzej, a oddzia³owy mówi �a
co ja mogê? Chce tu jeszcze popracowaæ�. Jak pracowaæ Panie Pre-
zesie je�li zmusza siê nas, ¿eby do¿ynaæ maszyny, bo naprawê zro-
bimy w nastêpnym kwartale, jak zamówimy czê�ci, bo mamy limity
i oszczêdzamy?! To wszystko przyk³ady z ¿ycia Panie Prezesie, s³o-
wa sztygarów, nadsztygarów i ich szefów czyli in¿ynierów. Jak pra-
cowaæ z nadsztygarem, który jest tak têpy, ¿e pracê dyplomow¹ pisa³
mu jego podw³adny � co jest kopalnian¹ tajemnic¹ poliszynela. Jak
pracowaæ ze sztygarem, który dopytuje siê pracowników �dlaczego
nikt mnie nie lubi?�. Jak pracowaæ Panie Prezesie z tak¹ kadr¹, no
jak?!

Górnik ZG �Lubin�

�lepy tor
Ten tytu³ nie odnosi siê wcale do ostatniej tragedii, która wydarzy³a
siê na Polskiej kolei. Analizuj¹c to, co dzieje siê ostatnimi czasy w
naszym kraju i jak zachowuj¹ siê nie tylko rz¹dz¹cy, ale i czê�æ z nas,
odnoszê wra¿enie jakby�my ¿yli w �wiecie iluzji albo byli w stanie
wielkiej hipnozy. Dominuj¹ca wiêkszo�æ medialnego be³kotu, który
p³ynie zarówno z prasy jak i ekranów telewizyjnych rz¹dowych czy
biznesowych mediów, nie informuje nas o prawdziwej sytuacji pol-
skiej gospodarki, a co za tym idzie, polskiego spo³eczeñstwa. Celo-
wo wyszukuje siê ró¿nego rodzaju sensacyjki robi¹c w ten sposób
zaplanowan¹ akcjê przys³owiowego prania mózgów i odwracania

uwagi od prawdziwych problemów. Przyjêta i skutecznie realizowa-
na �cie¿ka lewicowo-liberalnych mediów wewnêtrznego sk³ócania
spo³eczeñstwa, zarówno w Polsce jak i w Europie, przynosi nega-
tywne skutki, to widaæ i czuæ ka¿dego dnia. Coraz bardziej na ró¿ny
sposób sk³ócanie, odbieranie czego� innym poprawia choæby iluzo-
rycznie nasze samopoczucie. Czy z tego tytu³u przybywa miejsc pracy,
albo jest ona lepiej wynagradzana? Wrêcz przeciwnie.

Mo¿emy dalej brn¹æ w ten �lepy zau³ek, podgryzaæ jeden drugiego,
czy tak¹ postaw¹ i swoim nieraz dziecinnym zachowaniem rozwi¹-
¿emy choæby najdrobniejszy problem, czy zrobimy w ten sposób
pó³ kroku we w³a�ciwym kierunku? Oczywi�cie, ¿e nie. Kiedy� za
czasów nieboszczki komuny do rozbijania jedno�ci spo³eczeñstwa
wykorzystywano ró¿ne mafijno-polityczne przybudówki z ORMO
w³¹cznie. Dzisiaj cel realizowany jest ten sam, tylko rz¹dz¹cy meto-
dy zmieniaj¹. Informacje przekazywane przez media s¹ tak ³adnie
opakowane, ¿e ludzie nie widz¹ co jest prawd¹, a co fa³szem, przyj-
muj¹c wszystkie informacje bez zarzutów. Przypomina mi siê bajka
o czerwonym kapturku, w której wilk przebra³ siê za babciê. Obec-
nie obserwujemy ten sam proces, tylko nasza bajka na dzieñ dzisiej-
szy nie koñczy siê happy endem. Skutek jest identyczny, przegrywa-
my wszyscy. Zawsze na koñcu �lepego toru dochodzi do ludzkich
albo narodowych tragedii. Wyhamujmy jak najszybciej, im wcze-
�niej to zrobimy, tym lepiej dla nas wszystkich.

¯yczliwy

Wolna niedziela
dla wszystkich

W niedzielê, 4 marca przed marketami w najwiêkszych miastach
Polski zwi¹zkowcy z �Solidarno�ci� rozdawali ulotki promuj¹ce
ideê ustanowienia niedzieli dniem wolnym od pracy. 4 marca 2012
og³oszony zosta³: Europejski Dzieñ Na Rzecz Niedzieli Wolnej Od
Pracy. W ten dzieñ zwi¹zkowcy z Solidarno�ci rozdawali ulotki w
Legnicy pod Centrami handlowym: Carrefour, Real oraz Galeri¹
Piastów.

�W ka¿d¹ niedzielê w handlu pracuje wed³ug naszych szacunków
ok. 250 tys. osób. W wiêkszo�ci s¹ to kobiety, którym odbiera siê
prawo do spêdzenia tego dnia razem z rodzinami� � powiedzia³ Al-
fred Bujara, przewodnicz¹cy Krajowego Sekretariatu Banków, Han-
dlu i Ubezpieczeñ NSZZ �Solidarno�æ�.

�Solidarno�æ� od lat prowadzi kampanie promuj¹ce ustanowienie
niedzieli dniem wolnym od pracy. KSBHiU jest cz³onkiem-wspó³za-
³o¿ycielem Europejskiego Przymierza na Rzecz Wolnej Niedzieli, sto-
warzyszenia zrzeszaj¹cego zwi¹zki zawodowe oraz organizacje po-
zarz¹dowe z ca³ego kontynentu.

�4 marca podobne akcje jak w Polsce zosta³y przeprowadzone w
wiêkszo�ci europejskich krajów. W czê�ci z nich, np. w Niemczech,
Austrii czy Francji, niedziela od dawna jest dniem wolnym od pracy
w handlu i wbrew temu, co próbuje siê nam wmówiæ, nie doprowa-
dzi³o to do masowych bankructw sieci handlowych. Ludzie po pro-
stu przyzwyczaili siê, ¿e w niedziele sklepy s¹ zamkniête i robi¹ za-
kupy w inne dni� � podkre�li³ Alfred Bujara.

Celem akcji ulotkowej jest wywo³anie spo³ecznej debaty na temat
wolnych niedziel. �Przyczynili�my siê, z czego jeste�my dumni, do
uchwalenia nowelizacji Kodeksu pracy, dziêki której �wiêta pañstwo-
we i ko�cielne s¹ dniami wolnymi od pracy dla najemnych pracow-
ników handlu� � doda³ Alfred Bujara.

�4 marca namawiali�my klientów, aby nie robili zakupów w niedzie-
lê. Chcemy równie¿ dotrzeæ do polityków i przekonaæ ich do wpro-
wadzenia ustawowego zakazu pracy w sektorze handlu w tym dniu�
� powiedzia³ Bogdan Or³owski przewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu
Zag³êbie Miedziowe NSZZ �Solidarno�æ�.

reformatora, który najpierw cztery lata zmarnowa³, pierwsze sto dni dru-
giej kadencji zreszt¹ te¿, a teraz obiecuje, ¿e odt¹d bêdzie lepiej. W to
jednak ma³o kto ju¿ wierzy, bo Polacy przejrzeli grê premiera Tuska.

Nasz Dziennik, Losz Krzysztof


