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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

Na spotkaniu „Solidarnoœci” z pracodawc¹ ustalono
zapisy norm i prac zwi¹zanych z za³adunkiem urobku

Ustalenia w ZG
„Polkowice-Sieroszowice”
Komisja Zak³adowa NSZZ „Solidarnoœæ” wnioskowa³a do pracodawcy
o spotkanie w sprawie norm i prac zwi¹zanych z za³adunkiem urobku.
W marcu dosz³o do spotkania, na którym zespó³ „Solidarnoœci” przedstawi³ propozycje i uwagi w powy¿szych sprawach. Poni¿ej przedstawiamy zapisy, które zosta³y ustalone i bêd¹ w przysz³oœci wprowadzane.
— brak premii B za czyszczenie przodków dla operatora ³adowarki,
który prowadzi za³adunek WO w zwi¹zku z brakiem symbolu takiej
dniówki dla zespo³u £K-WO;
— zmiana normy w za³adunku 2 WO (nie mno¿yæ x2) w przypadku, gdy
WO ma mniej ni¿ 700m do kraty lub miejsca lokowania zapasu ze
wzglêdu na krótki czas kursu, który nie pozwala na dostateczne
przewietrzenie przodka (py³, spaliny);
— wprowadzenie norm i symbolu na za³adunek 3 WO;
— okreœlenie maksymalnej odleg³oœci od przodka do miejsca za³adunku dla norm przypisanych;
— systematyczne tworzenie punktów za³adunku nie wiêcej ni¿ trzy
komory i dwa pasy wstecz;
— rozliczanie operatorów wo¿¹cych na zapas – w przypadku nieczynnej kraty, ka¿dy odstawiony kurs rudy na zapas ma byæ zaliczony;
— wprowadzenie osobnej normy na odstawê lub za³adunek urobku z
likwidacji dla ³adowarki i zespo³u £K-WO (ze wzglêdu na potrzebê
przygotowania miejsca pracy i mechaniczne urabianie rudy);
— umo¿liwienie wgl¹du do swoich dniówek i wykonów;
— znakowanie kierunków farba odblaskow¹;
— zakwalifikowanie do premii B operatorów fedruj¹cych kamieñ technologiczny, tj. przodki i pó³ki kamienne na froncie eksploatacyjnym.
Podczas spotkania zg³oszono równie¿ uwagi dotycz¹ce metryk, norm i
niedostatecznej infrastruktury (pod³¹czenia elektryczne i wodne) dla operatorów SWK, SWW co w du¿ej mierze uniemo¿liwia wykonywanie zaplanowanych zadañ.

Dyrekcja bêdzie oznaczaæ górników nieprzestrzegaj¹cych
przepisów

Znakowanie pracowników
Komisja Zak³adowa „Solidarnoœci” ZG „Polkowice-Sieroszowice” wyst¹pi³a z pismem do Dyrektora o zwrócenie uwagi na Zarz¹dzenie Kierownika Ruchu Zak³adu Górniczego. Zarz¹dzenie dotyczy noszenia identyfikatorów przez pracowników. Stanowi m.in., ¿e za zgubienie lub zniszczenie identyfikatora z imieniem i nazwiskiem pracownik odpowie materialnie. Dodatkowo za nieprzestrzeganie przepisów BHP bêd¹ obcinane rogi identyfikatora.

Obcinanie rogów identyfikatora, za naruszenie przez pracownika przepisów bezpieczeñstwa, uwa¿amy za próby zastraszania i szykanowania
pracowników. Prawo daje mo¿liwoœæ nakazania pracownikom noszenia identyfikatorów z imieniem i nazwiskiem, jednak¿e stygmatyzowania zatrudnionych ¿adne przepisy nie przewiduj¹, narusza to godnoœæ
osobist¹. Pracodawca dodatkowo zabezpieczy³ siê zapisem mówi¹cym
o obci¹¿eniu pracownika zrycza³towanymi kosztami za zgubienie lub
œwiadome uszkodzenie identyfikatora. W przypadku œwiadomego uszkodzenia jest to zrozumia³e, jednak¿e mo¿liwoœæ zgubienia identyfikatora
przy pracy nie powinno obarczaæ win¹ pracownika. Nawet jeœli pracownik nale¿ycie wykonuje swoj¹ pracê istnieje mo¿liwoœæ zgubienia identyfikatora, a w takim wypadku pracodawca ponosi odpowiedzialnoœæ
materialn¹. Z pewnoœci¹ nie mo¿e byæ te¿ mowy o obci¹¿aniu pracowników zrycza³towanymi kosztami za zniszczenie identyfikatora. Odszkodowanie za mienie pracodawcy mo¿e byæ ponoszone jedynie w granicach rzeczywistej szkody.
W odpowiedzi na pismo Komisji Zak³adowej Dyrektor stwierdzi³, ¿e jedynym celem wydania zarz¹dzenia by³o poprawienie bezpieczeñstwa i
wyeliminowanie niebezpiecznych czynnoœci, dlatego te¿ na rewersie
identyfikatora znajduje siê „Dekalog zachowañ ryzykownych”. Zdaniem
pracodawcy obci¹¿anie kosztami za zgubienie lub zniszczenie identyfikatora ma na celu zwrócenie pracownikom uwagi na koniecznoœæ poszanowania mienia Oddzia³u. Zastanawia nas tylko, czy „bezpieczeñstwo pracowników” to nie jest jedynie przykrywka dla skuteczniejszego
ich karania i jednoczeœnie, jako efekt uboczny, poni¿ania. Przecie¿ Kodeks Pracy daje pracodawcy uprawnienia umo¿liwiaj¹ce dyscyplinowanie pracowników.

Ujednolicono zapisy
ZFŒS na „Rudnej”
W O/ZG Rudna wynegocjowany zosta³ i wprowadzony do stosowania
nowy Regulamin Œwiadczeñ Socjalnych. W regulaminie ujêto wszystkie elementy, które s¹ objête dzia³alnoœci¹ ZFŒS, tj.:
— zasady dzia³ania Zak³adowej Komisji Socjalnej,
— zasady udzielania pomocy rzeczowej i finansowej w formie bezzwrotnej zapomogi,

Marsz o wolne media
w Polsce
WeŸ udzia³ w marszu 1 maja 2013 r. w Lubinie. Msza œw. o godz. 11:00
w intencji ojczyzny i wolnych mediów w koœciele pw. Œw. Maksymiliana Marii Kolbego na przylesiu. Po mszy o godz. 12:00 rozpocznie
siê marsz pod pomnik „Solidarnoœci”.
Organizatorzy: Duszpasterstwo Ludzi Pracy z diecezjalnym duszpasterzem ks. pra³atem Wies³awem Migda³em, Ko³o Przyjació³ Radia
Maryja, Klub Gazety Polskiej w Lubinie, NSZZ „Solidarnoœæ” ZG „Lubin”, Prawo i Sprawiedliwoœæ.

— zasady udzielania pomocy finansowej na cele mieszkaniowe,
— zasady dofinansowania do wypoczynku dzieci i m³odzie¿y,
— zasady kwalifikowania pracowników na wczasy profilaktyczno-lecznicze.
Ponadto wprowadzono nowe elementy: zasady dofinansowania do pobytu dzieci w ¿³obku, klubie dzieciêcym, przedszkolu i innych odp³atnych formach wychowania przedszkolnego. Pracownicy ZG „Rudna”
bêd¹ mieli ³atwiejszy wgl¹d w zapisy funduszu socjalnego, które dotychczas by³y regulowane przez poprzedni Regulamin i wprowadzone
do niego kolejne Aneksy.

Przedstawiciele „Solidarnoœci” w ZG „Polkowice-Sieroszowice” spotkali siê z pracodawc¹ w sprawie warunków pracy i p³acy pracowników z dzia³u elektrycznego

Spotkanie ws. dzia³u
elektrycznego
Zespó³ „Solidarnoœci” spotka³ siê 11 kwietnia z Dyrekcj¹ O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”. Celem spotkania by³o przedyskutowanie sprawy
kategorii zaszeregowania w dziale elektrycznym. Poruszono m.in. kwestie niskich stawek osobistego zaszeregowania w dziale i preferencji
niektórych prac wykonywanych przez pracowników.
„Solidarnoœæ” wskaza³a na problem zbyt niskich stawek osobistego
zaszeregowania, przez co pracownicy „uciekaj¹” na inne dzia³y. Pracodawca obieca³, ¿e stawki po pracownikach odchodz¹cych na emerytury
pozostan¹ do dyspozycji dzia³u elektrycznego i bêdzie mo¿na rozdysponowaæ je miêdzy pracowników. Poruszono te¿ sprawê preferencji dla
niektórych prac wykonywanych przez pracowników w dziale elektrycznym, m.in. pracowników utrzymania ruchu na oddzia³ach. Zespó³ „Solidarnoœci” zaproponowa³, ¿eby kolejne spotkanie w kwestii realizacji
tych spraw odby³o siê w drugim kwartale bie¿¹cego roku.

Za wywieszenie flagi „Solidarnoœci” zwolniono pracownicê z niemieckiego zak³adu w Legnicy

Niemieckie standardy
w Polsce
W legnickiej firmie Rileta sp. z o.o., zajmuj¹cej siê g³ównie produkcj¹
firanek, dyscyplinarnie zwolniono jedn¹ ze szwaczek, która wywiesi³a
dwie flagi „Solidarnoœci” na p³ocie zak³adu. Pracownica wywiesi³a flagi na znak solidarnoœci z bior¹cymi udzia³ w strajku generalnym na
œl¹sku. Ta sprawa jest ju¿ kolejnym przyk³adem ³amania prawa w Polsce przez zagranicznych pracodawców. Wiêkszoœæ za³ogi solidaryzuje
siê z ni¹, sprzeciwiaj¹c siê bezczelnej decyzji pracodawcy.
Postêpowanie wiceprezesa zarz¹du, który podj¹³ decyzjê o zwolnieniu
dziwi tym bardziej, ¿e kodeks pracy nie przewiduje ¿adnych kar za wywieszanie flag zwi¹zkowych. A ju¿ na pewno nie jest jednym z ciê¿kich
naruszeñ dyscypliny pracy. Dodatkowo zatrudniona by³a cz³onkiem Komisji Zak³adowej, wiêc mia³a ochronê prawn¹. Bogdan Or³owski, szef
NSZZ „Solidarnoœæ” Regionu Zag³êbie Miedziowe ju¿ rozmawia³ w tej
sprawie z wspó³w³aœcicielem firmy – póki co nie zmieniono tej decyzji.
Józef Czyczerski, przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ” postanowi³ napisaæ w tej sprawie listy: do kanclerz Niemiec Angeli Merkel i prezydenta Niemiec Joachima Gaucka. Oto
ich treœæ:
Szanowna Pani Kanclerz!/Szanowny Panie Prezydencie!
W dniu 26 marca 2013r. w czasie ogólnopolskiego dnia protestu organizowanego przez NSZZ Solidarnoœæ w zak³adzie RILETA Spó³ka z o.o. w
Legnicy, którego w³aœcicielem jest firma ADO Goldkante GmbH & Co.
KG. Hûntestr. 68 26871 Aschendorf z Niemiec dzia³aj¹c w imieniu praco-

dawcy Wiceprezes zarz¹du Michael Schroeiber rozwi¹za³ ze skutkiem
natychmiastowym umowê o pracê bez wypowiedzenia zawart¹ w dniu 01
czerwca 2007r. z Pani¹ Teres¹ N. w trybie art. 52 Kodeksu Pracy.
Przyczyn¹ wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracê ma byæ ciê¿kie
naruszenie podstawowych obowi¹zków pracowniczych polegaj¹cych na
tym, ¿e pracownica w dniu 26 marca 2013r. wywiesi³a bez zgody pracodawcy dwie flagi zwi¹zkowe NSZZ Solidarnoœæ.
Po II wojnie œwiatowej, Polska zdradzona przez aliantów trafi³a pod okupacjê sowieck¹ i dopiero bezprecedensowy zryw robotników w sierpniu
1980r. doprowadzi³ do powstania NSZZ Solidarnoœæ. W wyniku determinacji oraz zbiegowi okolicznoœci w 1989r. dosz³o do pokojowej zmiany
geopolitycznej w Europie. Dosz³o do wyzwolenia siê kilku pañstw spod
re¿imu komunistycznego w tym do zjednoczenia siê Niemiec.
Jesteœmy przekonani, ¿e wszystko zaczê³o siê od bezkrwawej rewolucji
Solidarnoœci w Polsce. Obecnie okazuje siê, ¿e najwiêksze skutki transformacji w Polsce ponieœli robotnicy, a obecni w Polsce obywatele Pañstwa Niemieckiego, którzy wykorzystuj¹c tani¹ si³ê robocz¹ nie pozwalaj¹ cz³onkom zwi¹zku zawodowego „Solidarnoœæ” nawet wywiesiæ flagi
zwi¹zkowej, za które to symbole wielu odda³o ofiarê zdrowia i niejednokrotnie ¿ycia. Przeœladuje siê i dyskryminuje ludzi Solidarnoœci, dziêki
którym zniknê³a „¿elazna kurtyna”.
Czy tak wygl¹da wolna i demokratyczna Europa, w której pracownicy
zrzeszeni w legalnie dzia³aj¹cym Niezale¿nym Samorz¹dnym Zwi¹zku
Zawodowym Solidarnoœæ s¹ wyrzucani z pracy, i to we w³asnym kraju
przez przedstawicieli kapita³u niemieckiego?
Z wyrazami szacunku
Józef Czyczerski

Œl¹sk zastrajkowa³
W czynnej akcji strajkowej z dnia 26 marca trwaj¹cej od godziny 3.00
do 10.00 wziê³o udzia³ ponad 85 tys. pracowników. Nie wyjecha³o 105
poci¹gów, 120 autobusów i 65 tramwajów. Strajkowa³o 165 placówek
oœwiatowych. W sumie strajk obj¹³ oko³o 400 zak³adów pracy. To by³y
w wiêkszoœci dwugodzinne akcje strajkowe na pierwszych zmianach.
M.in. o godzinie 6.00, czyli wraz z rozpoczêciem pierwszej zmiany,
akcje strajkow¹ rozpoczêli górnicy. Na dó³ zjecha³y tylko s³u¿by zabezpieczaj¹ce i pracownicy odpowiedzialni za utrzymanie ruchu w kopalniach. Reszta górników zosta³a w cechowni. Przeprowadzono tam masówki informacyjne i rozmawiano o postulatach strajkowych.
W innych czêœciach Polski w ramach poparcia dla strajku pod wszystkimi urzêdami wojewódzkimi zorganizowane zosta³y pikiety. W samo
po³udnie ruszy³a demonstracja we Wroc³awiu. Wspólnie pikietowali
zwi¹zkowcy z regionów Jeleniogórskiego, Dolnego Œl¹ska i Zag³êbia
Miedziowego – którzy przeszli rano ulicami Legnicy. Przewodnicz¹cy
Komisji Krajowej do³¹czy³ do manifestacji w Gdañsku. „Tego strajku by
nie by³o, gdyby dosz³o do wycofania projektu ustawy dotycz¹cej zmiany
przepisów o czasie pracy. Nie ma zgody na to, ¿eby pracownicy byli
traktowani jak niewolnicy.” – mówi³ Piotr Duda.
Pod koniec pikiety Duda wraz z Krzysztofem Doœl¹, przewodnicz¹cym
ZR Gdañskiego z³o¿yli na rêce wojewody pomorskiego petycjê do premiera, w której wymienione zosta³y nastêpuj¹ce postulaty:
1.
2.
3.
4.
5.

Wycofania przez rz¹d szkodliwych projektów nowelizacji Kodeksu
pracy dotycz¹cych uelastycznienia czasu pracy,
Zaniechania likwidacji rozwi¹zañ emerytalnych przys³uguj¹cym
pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnych i szczególnym charakterze,
Uchwalenia przez Sejm RP ustaw ograniczaj¹cych stosowanie tzw.
umów œmieciowych,
Zaprzestania likwidacji szkó³ i zaprzestania przerzucania finansowania szkolnictwa publicznego na samorz¹dy,
Stworzenia os³onowego systemu regulacji finansowych oraz ulg
podatkowych dla przedsiêbiorstw utrzymuj¹cych zatrudnienie w
okresie niezawinionego przestoju produkcyjnego.

„Dialog polega na tym, ¿eby od sto³u negocjacji odchodzi³y zadowolone
wszystkie strony. Jeœli rz¹d nie si¹dzie z nami do rozmów, mamy gotowe

kolejne scenariusze” – powiedzia³ szef Komisji Krajowej po zakoñczeniu pikiety.
Dominik Kolorz, szef œl¹sko-d¹browskiej Solidarnoœci odniós³ siê do
s³ów premiera, który oceni³, ¿e postulaty Miêdzyzwi¹zkowego Komitetu
Protestacyjno-Strajkowego s¹ niejasne. „Apelujemy do pana premiera
Tuska, aby przyjecha³ na Œl¹sk, aby spotka³ siê z MKPS, bo skoro ministrowie jego rz¹du nie s¹ w stanie zrozumieæ artyku³owanych ju¿ od
d³u¿szego czasu postulatów, to myœlê, ¿e konieczna jest bezpoœrednia
rozmowa” – powiedzia³ Kolorz.

„Powa¿nie rozwa¿a³em, czy warto po raz kolejny mocowaæ siê z niedŸwiedziem. Ale w koñcu zwyciê¿y³o przekonanie, ¿e to nie my ³amiemy prawo, tylko minister
skarbu pañstwa”

Zmierzy³em siê
z niedŸwiedziem
Od 2011 roku w jednej tylko kadencji rady nadzorczej KGHM wybory
odby³y siê a¿ cztery razy. Trzy razy z sukcesem wystartowa³ w nich
Józef Czyczerski. Dwa razy te¿ jego powo³anie do rady zosta³o udaremnione przez przedstawicieli Ministerstwa Skarbu Pañstwa na Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy KGHM, mimo ¿e zapisy ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiêbiorstw pañstwowych stanowi¹: „wynik wyborów jest wi¹¿¹cy dla WZA” (art. 14.2). Z JÓZEFEM CZYCZERSKIM przewodnicz¹cym Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ
„Solidarnoœæ”, który po raz kolejny wygra³ wybory do rady nadzorczej
KGHM, rozmawia Beata Gajdziszewska z Tygodnika Solidarnoœæ.
Jakie to uczucie wygraæ po raz trzeci w wyborach do rady nadzorczej w
jednej tylko kadencji? Mia³ Pan siln¹ konkurencjê?
Niektórzy œmiej¹ siê, ¿e to przypomina zawody o Kryszta³ow¹ Kulê. O
dwa miejsca w radzie nadzorczej ubiega³o siê piêciu kandydatów. Zdoby³em 4355 g³osów i tym samym uplasowa³em siê na pierwszej pozycji. Kolega, który zaj¹³ drugie miejsce zdoby³ 2709 g³osów. Zatem widaæ,
¿e dysproporcja miêdzy nami jest znaczna. Wyniki wyborów s¹ dla
mnie bardzo pochlebne, bo œwiadcz¹ o tym, ¿e pracownicy doceniaj¹ to,
co Solidarnoœæ robi w zak³adach naszej firmy. Pokazali, ¿e wiedz¹, i¿
przez lata rzeczywiœcie reprezentowa³em ich interesy w radzie nadzorczej, a nie prywatê przedstawicieli skarbu pañstwa. To jest dla mnie
wartoœæ.
Wybory mia³y spokojny przebieg?
Jak zwykle towarzyszy³ im czarny pijar rozpowszechniany w KGHM ju¿
od paru lat. Ale mimo to na jednej z kopalñ frekwencja wynios³a nawet
70 proc. W mojej macierzystej kopalni Rudna – ponad 51 proc., ale by³y
te¿ zak³ady, w których udzia³ za³ogi w wyborach wyniós³ oko³o 30 proc.
To pokazuje, ¿e tam skutecznie zadzia³a³ czarny pijar zmierzaj¹cy do
tego, by ludzie zaczêli mieæ dosyæ demokracji. Chodzi o to, by po raz
kolejny udowodniæ, ¿e pracownicy mog¹ sobie wybieraæ swoj¹ reprezentacjê, a mimo to zapisy ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiêbiorstw pañstwowych nie bêd¹ respektowane. A przecie¿ ustawa
jasno wskazuje, ¿e wynik wyborów jest wi¹¿¹cy dla WZA.
Jeszcze kilka miesiêcy temu zastanawia³ siê Pan nad swoim ponownym startem…
Faktycznie powa¿nie rozwa¿a³em czy warto po raz kolejny mocowaæ
siê z niedŸwiedziem. Ale w koñcu zwyciê¿y³o przekonanie, ¿e to nie my
³amiemy prawo, tylko minister skarbu. W 2011 roku zbojkotowaliœmy
wybory uzupe³niaj¹ce i wtedy pracodawca wystawi³ do rady trzech
swoich ludzi, którzy w jej pracach rzekomo reprezentowali interesy za³óg. Wtedy jakoœ nie by³o problemów. WZA „klepnê³o” ich kandydatury,
mimo ¿e otrzymali zaledwie po 600 g³osów. Ale ci wybrañcy ju¿ wkrótce
zostali odwo³ani przez pracowników.
Przewiduje Pan, ¿e znowu mo¿e zostaæ wyautowany z rady nadzorczej?
Przewidujê i wiem, ¿e nasze mo¿liwoœci s¹ bardzo ograniczone, bo
okazuje siê, ¿e mamy do czynienia z pañstwem totalitarnym. Solidarnoœæ mo¿e tylko apelowaæ do wyborców o pokojow¹ zmianê w³adzy w
Polsce albo zmianê w³adzy poprzez ulicê. Jedynym realnym wyjœciem
z sytuacji jest zmiana uk³adu rz¹dz¹cego. Tak, by Polsk¹ zaczêli rz¹dziæ
ludzie, dla których obowi¹zuj¹cy porz¹dek prawny bêdzie mia³ jak¹œ

wartoœæ. Obecnie mamy do czynienia z ludŸmi, dla których najistotniejsze s¹ uk³ady partyjne. Decyzje podejmowane w spó³kach z udzia³em
skarbu pañstwa zaspokajaj¹ tylko doraŸne interesy uk³adu politycznego
oraz kolesiowskie.
Podobne decyzje zapada³y w waszej spó³ce, pod nieobecnoœæ przedstawicieli za³ogi w radzie nadzorczej?
Zapada³y i podejrzewam, ¿e wkrótce bêd¹ rzutowaæ na los KGHM. M.in.
wysprzedano aktywa telekomunikacyjne, które w okresie dekoniunktury mia³y byæ gwarancj¹ dla funkcjonowania przemys³u miedziowego w
Polsce. Teraz ju¿ nie mamy ¿adnej mo¿liwoœci obrony przed tym zjawiskiem. Zdecydowano te¿ o wyekspediowaniu przez raje podatkowe 9
mld z³ na inwestycjê w Kanadzie. Dziœ ju¿ dziennikarze pisz¹, ¿e to jest
ma³o, ¿e trzeba do tego do³o¿yæ kolejne 3 mld z³, bo inwestycja siê nie
zamknie. To oznacza coraz wiêksze kredyty. Spodziewamy siê, ¿e zad³u¿enie spó³ki zderzy siê z dekoniunktur¹ na miedŸ, co spowoduje bardzo du¿e k³opoty w naszym regionie, zw³aszcza z utrzymaniem miejsc
pracy.
Taka polityka finansowa pewnie nie przewiduje wzrostu wynagrodzeñ
dla pracowników?
Kolejny rok z rzêdu zarz¹d podj¹³ decyzjê o zwiêkszeniu stawek osobistego zaszeregowania tylko w najni¿szych kategoriach p³acowych. Ni¿szych od najni¿szego wynagrodzenia w kraju. Zmuszony by³ te¿ podwy¿szyæ za³ogom p³ace o elementy zawarte w ZUZP. Te podwy¿ki zamykaj¹ siê na poziomie 2,5 proc. W zderzeniu z rzeczywist¹ inflacj¹ ca³y
czas odnotowujemy spadek p³acy realnej.
Przed tygodniem w kopalni Rudna cudem uratowano wszystkich górników, którzy znaleŸli siê w rejonie silnego wstrz¹su. To zdarzenie najlepiej pokazuje, ¿e ich zarobki nie s¹ im dane za darmo.
Górnicy na co dzieñ ryzykuj¹ ¿yciem i p³ace wy¿sze od przeciêtnych im
siê nale¿¹. Nie ¿yczy³bym nikomu znalezienia siê w strefie wstrz¹sów.
To jest ma³e trzêsienie ziemi. Dlatego górnikom nale¿y siê szacunek i
coroczny wzrost wynagrodzeñ. Œwiadomoœæ tego powinni mieæ wszyscy ci, którzy uczestnicz¹ w nagonce na tych ludzi.

Demografia: M³odych ludzi
nie staæ na za³o¿enie rodziny
Jeszcze nie tak dawno premier Donald Tusk zapewnia³, ¿e Polska na tle
innych europejskich pañstw jest „zielon¹ wysp¹”, której kryzys nie
straszny. Tym bardziej niezrozumia³e jest prowadzenie antyrodzinnej
polityki rz¹du, bo przez niespe³na szeœæ lat koalicja PO-PSL podwy¿szy³a podatek VAT na ubranka dla dzieci z 8 proc. do 23 proc., zlikwidowa³a kredyt dla m³odych ma³¿eñstw „Rodzina na swoim” z dop³at¹
pañstwa do pierwszego mieszkania a tak¿e ograniczy³a wyp³atê tzw.
„becikowego”. Rz¹d podnosi systematycznie podatki i akcyzê, co prowadzi do coraz wiêkszego bezrobocia, wspiera przy tym zatrudnianie
na tzw. umowy œmieciowe. Ju¿ oko³o 70 proc. m³odych ludzi pracuje na
takich umowach. Z pewnoœci¹ ma na to wp³yw wysokie bezrobocie w
tej grupie, bo niemal¿e 30 proc. A dzieje siê tak pomimo najwiêkszej
fali emigracji w historii powojennej Polski.
W œwiatowych rankingach pod wzglêdem dzietnoœci Polska zajmuje
212 miejsce na 224 kraje. Statystycznie Polka obecnie rodzi 1,33
dziecka, podczas gdy dla zachowania wzrostu demograficznego niezbêdne jest, by kobieta urodzi³a co najmniej 2,1 dziecka. Rz¹d nie widzi
jednak problemu, a jedynym rozwi¹zaniem ma byæ wyd³u¿enie urlopu
macierzyñskiego do 1 roku. Przecie¿ Polki rezygnuj¹ z potomstwa lub
poprzestaj¹ na jednym dziecku tak¿e ze wzglêdów finansowych. Rz¹d
od szeœciu lat nie próbuje tego zauwa¿yæ. Polacy emigruj¹ ca³ymi rodzinami za granicê. W Wielkiej Brytanii rodzi siê ju¿ wiêcej polskich dzieci
ni¿ pakistañskich, których do tej pory by³o najwiêcej. Stajemy siê najliczniejsz¹ grup¹ spo³eczn¹ po Brytyjczykach. O czym to œwiadczy?
Przecie¿ nie o tym, ¿e jesteœmy „zielon¹ wysp¹”… Polski rz¹d nie
stwarza warunków do godnego i normalnego ¿ycia.
Rz¹d Donalda Tuska piêæ lat rzuca³ m³odym rodzinom k³ody pod nogi.
Dopiero pod ostrza³em coraz wiêkszej krytyki opozycji i spo³eczeñstwa
Platforma Obywatelska przebudzi³a siê z kilkuletniego snu i zaproponowa³a ustawy maj¹ce pomóc m³odym ludziom.
Wyd³u¿enie urlopu macierzyñskiego do jednego roku, to rozwi¹zanie
po³owiczne i powinno byæ po³¹czone z kilkoma innymi wa¿nymi regula-

cjami. Nie bierze siê pod uwagê matek nowonarodzonych dzieci, które
by³y zatrudnione na tzw. umowie œmieciowej (umowa zlecenie lub umowa o dzie³o) i nie odprowadzaj¹ sk³adek do ZUS. Wtedy œwiadczenie nie
bêdzie im przys³ugiwaæ. Poza tym, jak rz¹d ma zamiar pomóc wracaæ
kobietom na rynek pracy? Sam pomys³ wyd³u¿enia urlopu macierzyñskiego dla tej grupy pracownic tylko odstraszy pracodawców od zatrudniania m³odych kobiet. Pracodawcy jak ognia unikaj¹ przyjmowania do
pracy „potencjalnych matek”. Obecnie jest to ogromny problem, gdy na
rozmowach kwalifikacyjnych padaj¹ pytania o stan cywilny i planowane potomstwo. Kobiety zmuszone s¹ k³amaæ lub wybraæ karierê zawodow¹ kosztem posiadania potomstwa. Nawet jeœli kobieta wróci po
urlopie macierzyñskim do pracy, pracodawca bêdzie szuka³ sposobu
pozbycia siê pracownicy, która z jego perspektywy zapewne bêdzie
mniej dyspozycyjna, bo ma przecie¿ dziecko i nie wiadomo czy nie
bêdzie mieæ kolejnego.
Drugim sztandarowym pomys³em Platformy Obywatelskiej jest „Mieszkanie dla m³odych”. Projekt ma zast¹piæ dotychczasowy kredyt mieszkaniowy z dop³at¹ pañstwa „Rodzina na swoim”. Jak na razie rok 2013
pozostaje bez jakiejkolwiek pomocy dla m³odych. Nie trudno siê domyœliæ, ¿e wbrew zapewnieniom rz¹du kryzys coraz bardziej dotyka Polskê, wiêc i dop³aty maj¹ byæ znacznie mniejsze. Kompletnym nieporozumieniem bêdzie mo¿liwoœæ wziêcia kredytu wy³¹cznie na mieszkanie
z rynku pierwotnego. A to oznacza, ¿e m³ode ma³¿eñstwo, które chce
wyprowadziæ siê od rodziców i „pójœæ na swoje”, musi zainwestowaæ w
kupno nowo wybudowanego mieszkania. Takie mieszkanie jest zwykle
dro¿sze od swojego odpowiednika na rynku wtórnym (u¿ywanego) i w
dodatku ma „go³e œciany”, a wiêc trzeba mieæ kilkadziesi¹t tysiêcy
z³otych na wykoñczenie i umeblowanie. Gdzie tu logika? Wygl¹da na to,
¿e chce siê poœrednio wspieraæ finansowo deweloperów buduj¹cych
bloki mieszkalne, zamiast m³odych ludzi, o których jest mowa w nazwie projektu… Przecie¿ to oczywiste, ¿e m³ode ma³¿eñstwo zaczyna
od kawalerki lub dwupokojowego mieszkania, bo tylko kredyt o takiej
wartoœci s¹ w stanie sp³acaæ. Wygl¹da na to, ¿e z nowego kredytu
„Mieszkanie dla m³odych” skorzystaj¹ ludzie bogatsi, których bêdzie
staæ na sp³acanie kredytu i skorzystaj¹ przy tym z dop³aty pañstwa.
Czyli biednemu zawsze wiatr w oczy. Kogo mia³oby wiêc dotyczyæ szumne has³o wyborcze Platformy ponoæ Obywatelskiej: „By ¿y³o siê lepiej!”
Rodzinie i kolesiom?

Dziecko to nie „przypadek”
Œmieræ 2,5-letniej Dominiki, której na czas nie udzielono pomocy medycznej, poruszy³a Polaków. Zastanawiamy siê, jak to mo¿liwe, ¿e pogotowie ignoruje wezwania o pomoc, gdy dziecko ma ponad 40 stopni
gor¹czki. Prokuratura rozpoczê³a przes³uchania, które maj¹ pokazaæ,
kto konkretnie tu zawini³. Kontrolê przeprowadzi tak¿e Narodowy Fundusz Zdrowia. Ale ju¿ padaj¹ „odkrywcze” opinie, ¿e w tym przypadku
winê ponosi anonimowy „system”, splot nieszczêœliwych wypadków,
b³êdy w sztuce medycznej, które tym razem mia³y œmiertelny skutek.
Gdy mówimy o œmierci dziewczynki ze Skierniewic, musimy pamiêtaæ,
¿e nie jest to odosobniony przypadek, ¿e czêsto s³yszymy o dramatycznych wydarzeniach, jakie rozgrywaj¹ siê w szpitalnych salach, na izbach
przyjêæ. Gdy choremu za póŸno udzielana jest pomoc, przez co ten umiera lub znacznie pogarsza siê jego stan zdrowia. I zazwyczaj s³yszymy, ¿e
winê ponosi dyspozytor pogotowia ratunkowego, dy¿urny lekarz czy
pielêgniarka. To prawda, odpowiedzialnoœæ ludzi jest w takich przypadkach oczywista, musimy jednak na ten problem spojrzeæ znacznie szerzej.
Musimy mieæ na uwadze to, ¿e takich zdarzeñ by³oby mniej, gdyby nie
zaniedbania pañstwa, gdyby nie to, ¿e pañstwo wycofuje siê z odpowiedzialnoœci za system ochrony zdrowia. Jest to widoczne zw³aszcza w
czasie rz¹dów obecnej koalicji. Minister zdrowia Ewa Kopacz, a po niej
minister Bartosz Ar³ukowicz uznali, ¿e remedium na problemy z leczeniem Polaków jest przekszta³canie placówek ochrony zdrowia w spó³ki
czy inne zmiany organizacyjne. To ma poprawiæ zarz¹dzanie i gospodarowanie pieniêdzmi otrzymywanymi w ramach kontraktu z NFZ, a tak¿e
polepszyæ warunki leczenia.

Jest jednak inaczej. Dziêki takiemu rozwi¹zaniu zyskuje rz¹d, bo minister zdrowia mo¿e umyæ rêce od wielu problemów, mo¿e powiedzieæ: to
nie moja sprawa, za to odpowiada spó³ka. A poniewa¿ spó³ka musi
zarabiaæ, to stara siê przyjmowaæ tylko tych pacjentów, za których NFZ
dobrze zap³aci. Tych „nieekonomicznych” zaœ odsy³a do szpitala publicznego. Podporz¹dkowanie wszystkiego zyskowi powoduje te¿, ¿e
oszczêdza siê na badaniach, a pogotowie stara siê nie wyje¿d¿aæ do
,,nieuzasadnionych przypadków”, bo to za du¿o kosztuje. I niestety, ma³a
Dominika, ale nie tylko ona, zosta³a zaliczona w³aœnie do tej kategorii.
Krzysztof Losz, Nasz Dziennik

Jak ¿yæ panie premierze?!
Premier Donald Tusk stwierdzi³ przed wyborami z 2011 roku, ¿e Polsce
kryzys nie grozi. Tyle przedwyborczej teorii, bo powyborcza praktyka
wygl¹da zupe³nie inaczej. Polska gospodarka ewidentnie zwalnia. Z szacunków ekonomistów wynika, ¿e pierwszy raz od 1996 roku obserwujemy spadek konsumpcji indywidualnej. Polacy kupuj¹ mniej i gospodarka hamuje. Jedni przestali wierzyæ w potêgê naszej gospodarki i
zaczêli oszczêdzaæ, a inni stracili pracê lub ich pensje stoj¹ w miejscu
nie nad¹¿aj¹c za inflacj¹.
W 2009 roku popyt gospodarstw domowych zapewni³ Polsce 82 proc.
wzrostu PKB. Rosn¹ca konsumpcja indywidualna by³a jednym z g³ównych sposobów na walkê z kryzysem. Polska jest silniejsza dziêki wewnêtrznemu rynkowi. Rz¹d powinien ³agodziæ skutki zwolnieñ pracowników. Z pewnoœci¹ nie wspomóg³ pracodawców podnosz¹c podatek
VAT, sk³adkê rentow¹ i akcyzê na paliwo. Decyduj¹c siê na œci¹gniêcie
wiêkszych podatków rz¹d nie zaproponowa³ rozwi¹zañ maj¹cych zapobiec zwolnieniom pracowników. Nie ma te¿ ¿adnych propozycji mog¹cych wspomóc osoby zwolnione. Tymczasowa pomoc socjalna, zasi³ki,
przygotowanie zawodowe i pomoc w ponownym wejœciu na rynek pracy to standard m.in. w Niemczech i Francji.
Bezrobocie przekroczy³o 14 proc. Ka¿dego dnia firmy og³aszaj¹ upad³oœæ. W 2012 roku na podstawie samych zwolnieñ grupowych pracê
straci³y 102 tys. osób. O kryzysie œwiat wie od kilku lat. Niestety nasz
rz¹d dopiero teraz zabiera siê za prace nad projektami maj¹cymi wspomóc przedsiêbiorców. Zachodnia Europa przenosi produkcjê do rodzimych krajów pomimo wy¿szych kosztów produkcji. Dziêki temu uchroni¹ miejsca pracy u siebie. Rz¹d Donalda Tuska powinien alarmowaæ
na miêdzynarodowej scenie politycznej, ¿e s¹ to zabiegi niegodne wspólnoty europejskiej. Problem w tym, ¿e poprawnoœæ polityczna Donaldowi
Tuskowi na to nie pozwala. Angela Merkel te¿.
Coraz mniejszy wp³yw na opiniê publiczn¹ maj¹ p³omienne wyst¹pienia
p³yn¹ce z ekranów telewizyjnych i trybuny sejmowej. Platforma Obywatelska kreuje wiêcej tematów zastêpczych, ¿eby odwróciæ wzrok
Polaków od realnych problemów i zagro¿eñ. Utrata raz zdobytej w³adzy
nie wchodzi w grê. Ogromna iloœæ stanowisk dla znajomych i rodzin w
ministerstwach i pañstwowych spó³kach to dla dzia³aczy Platformy
Obywatelskiej silny narkotyk. Bêd¹c na politycznym haju zrobi¹ wszystko, ¿eby byæ u koryta – niewa¿ne czyim kosztem.
Dominacja Platformy Obywatelskiej na scenie politycznej nie wró¿y
dobrze Polsce i Polakom. Wbrew pozorom s¹ mo¿liwe zmiany na lepsze
i nie trzeba czekaæ trzy lata do kolejnych wyborów parlamentarnych.
Tylko zorganizowani i niepodzieleni mamy szansê zmieniæ Polskê. Manifestacja z wrzeœnia ubieg³ego roku w Warszawie pokaza³a, ¿e s¹ w
naszym kraju setki tysiêcy obywateli, którzy nie godz¹ siê na dalsz¹
wyprzeda¿ maj¹tku narodowego, zrzucanie ciê¿aru kryzysu na obywateli, podnoszenie podatków i wykorzystywanie mediów publicznych do
przedstawiania Polski jako pañstwa, któremu kryzys nie straszny, bo to
nieprawda. Mam nadziejê, ¿e na kolejnej antyrz¹dowej manifestacji w
Warszawie bêdzie nas jeszcze wiêcej. Premier zapowiada, ¿e bêdzie
jeŸdziæ po Polsce pytaj¹c Polaków na co wykorzystaæ œrodki z Unii
Europejskiej. Mam nadziejê, ¿e poœród ustawionych spotkañ uda siê
Polakom wykrzyczeæ premierowi s³ynne s³owa: jak ¿yæ panie premierze?!
Bogdan Nuciñski
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