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Gra na czas
W �rodê 24 lipca, po wcze�niejszej korespondencji
trwaj¹cej miesi¹c, z inicjatywy NSZZ �Solidarno�æ�
odby³o siê spotkanie w sprawie podwy¿szenia p³ac
dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych pod ziemi¹. Raport p³acowy, jaki zwi¹z-
ki otrzyma³y od Zarz¹du wykaza³, ¿e wzglêdem in-
nych grup pracowniczych, górnicy s¹ poszkodowa-
ni i na przestrzeni ostatnich piêciu lat w³a�nie u
nich wyst¹pi³ najmniejszy przyrost p³ac. Niezrozu-
mia³a jest sytuacja, w której pracownicy zatrudnie-
ni w najgorszych warunkach s¹ dyskryminowani.

Na spotkaniu Zarz¹d nie zaproponowa³ ¿adnego roz-
wi¹zania, które wyeliminowa³oby powsta³¹ dyspropor-
cjê i powtórzy³ swoje argumenty, które nie by³y przeko-
nuj¹ce. Pisali�my o tym w pismach i poprzednim nu-
merze �Pryzmatu�. Przedstawili�my kolejny raz stano-
wisko podwa¿aj¹ce argumenty pracodawcy oraz do-
datkowo �Solidarno�æ� wskaza³a na dysproporcje ilo-
�ciowe przyznawanych przeszeregowañ, co równie¿
wp³ywa na mniejsz¹ dynamikê przyrostu p³ac pracow-
ników na stanowiskach robotniczych. Zarz¹d zobo-
wi¹za³ siê przedstawiæ dodatkowe dane, których bra-
kowa³o w trakcie dyskusji, proponuj¹c kolejne spo-
tkanie na 31 lipca. Niestety do spotkania nie dosz³o i w
dniu, w którym mia³o siê odbyæ, faksem wyznaczono
termin rozmów na 8 sierpnia. Wygl¹da na to, ¿e wraca
taktyka przeci¹gania w czasie �nieprzyjemnych� dla
pracodawcy spraw.

Jak na ironiê kolejny ju¿ raz wysz³o szyd³o z worka i
ujawni³o siê prawdziwe oblicze brukowca �Miedziak�,
który jeszcze �mie okre�laæ siê mianem �Gazeta pra-
cowników KGHM Polska Mied� S.A.�. Doczekali�my
czasów, ¿e mo¿na nie wyp³acaæ górnikom odpowied-
nich wynagrodzeñ za pracê w ekstremalnych warun-
kach i nara¿aj¹cych swoje zdrowie i ¿ycie. Bo niczym
innym jest tzw. �motywacyjny system p³ac� wprowa-
dzany z naruszeniem prawa � to jeszcze nale¿y ob-
�miaæ i opluæ tych, co siê z tym nie zgadzaj¹ i upomi-
naj¹ o sprawiedliwy podzia³ funduszu p³ac. Najlepiej
zrobiæ to anonimowo w brukowcu wydawanym na
koszt pracowników i to przez tchórza szydercê, który
op³acany sowicie przez biuro zarz¹du (na pewno zara-
bia �godnie�) jest tak odwa¿ny, ¿e ho, ho. Jedyne za-
gro¿enie jakie w pracy mu grozi, to upadek klawiatury
na paznokcie. Te wypociny to namacalny dowód, jak
Zarz¹dowi bardzo zale¿y na tej grupie pracowników,
dziêki której wyp³acaj¹ sobie �skromne pensyjki� � by
oczywi�cie mogli ¿yæ godnie.

A mo¿e by tak odwa¿ny bojownik szyderca, zatrudnia-
ny w wiadomym celu przez Zarz¹d, wyja�ni³, dlaczego
Zarz¹d nie wprowadzi³ sobie tak cudownego motywa-
cyjnego systemu p³ac i tak po prostu podwy¿sza o
200% podstawy wynagrodzeñ menagerów z coroczn¹
jej rewaloryzacj¹? Arogancja i chamstwo, ¿e brak s³ów.



Platforma Obywatelska ma tyle
wspólnego z obywatelami

co za PRL-u Milicja Obywatelska
Gospodarka podupada, ro�nie niezadowolenie spo³eczne, a PO
jak przysta³o na troszcz¹cych siê o obywateli funkcjonariuszy
publicznych, rzuca temat zastêpczy. Nie po raz pierwszy pad³o na
zwi¹zki zawodowe. Wroc³awski pose³ (po¿al siê�) Platformy
Obywatelskiej postanowi³ na zamówienie partii odwróciæ uwa-
gê od rzeczywistych problemów i jako szef tzw. �parlamentarne-
go zespo³u ds. wolnego rynku� zaj¹³ siê likwidacj¹ zwi¹zków
zawodowych.

Niejaki Micha³ Jaros, pewnie ze wzglêdu na wiek (32 lata) ju¿ natyra³
siê w swoim zawodowym ¿yciu i proponuje rozwi¹zania, o których
nie ma zielonego pojêcia. Ale czego mo¿na spodziewaæ siê po cz³o-
wieku, który g³osowa³ przeciw referendum ws. emerytur i za pod-
wy¿szeniem wieku emerytalnego do 67 lat, oczywi�cie w trosce o
obywateli. Najwidoczniej do�wiadczenie ¿yciowe tak mu podpowia-
da i tak rozumie podstawowe zasady, którymi rz¹dzi siê rynek. Pro-
ponuje wyprowadzenie zwi¹zków z zak³adów pracy, a w zamian wpro-
wadzenie ju¿ totalnego wyzysku pracowników i dalsze szerzenie
patologii, wg PO polegaj¹cej na zatrudnianiu coraz to wiêkszej rze-
szy �partyjnych kolesi�, którzy nie za³apali siê na ciep³e posadki i
lepsze wynagrodzenia w KGHM-ie. I jeszcze �pali g³upa� i twierdzi, ¿e
te dzia³ania maj¹ na celu� wzmocnienie zwi¹zków zawodowych!

Rozpacza, ¿e z powodu dzia³alno�ci zwi¹zkowej pracodawcy po-
nosz¹ ogromne koszty, m.in. z powodu oddelegowania ich do pracy
zwi¹zkowej, udostêpniania im pomieszczeñ biurowych czy zbiera-
nia w ich imieniu sk³adek od pracowników. Biedny pose³ za³amuje
rêce, ¿ali siê, a na jego konto, jak podaje Polska Gazeta Wroc³awska,
w 2013 r. wp³ynê³o tylko 162 tys. z³. Bieda, a¿ piszczy!!! Poza tym
dieta poselska jest nieopodatkowana, a to dopiero pocz¹tek� Po-
s³owie dostaj¹ kasê na prowadzenie biur poselskich, dodatki za pro-
wadzenie komisji sejmowych, mo¿liwo�æ darmowych przejazdów
komunikacj¹ miejsk¹, w³asnym samochodem i korzystanie z przelo-
tów liniami krajowymi. Dodatkowo pos³owie mog¹ korzystaæ z ho-
telu poselskiego lub wynajêtego mieszkania w Warszawie, z nocle-
gów w hotelach poza stolic¹, a tak¿e maj¹ do dyspozycji o�rodek
sportowy, w tym m.in. basen. £¹cznie statystyczny pose³ faktycznie
co miesi¹c kosztuje podatników ok. 25 tys. z³, co daje rocznie 300
tys. z³! Z ich perspektywy � pewnie to za ma³o.

W mediach ju¿ wywo³uje siê kolejny antypracowniczy temat: dysku-
sja nad ograniczeniem roli spo³ecznych inspektorów pracy i dzia³al-
no�ci zwi¹zków zawodowych w sferze BHP, pod przykrywk¹ redukcji
wydatków pracodawców. Oczywi�cie wszystko w interesie �obywa-
teli�. Bezczelno�æ i ob³uda pos³ów Platformy Obywatelskiej nie zna
granic. Jak mo¿na mówiæ o wysokich kosztach funkcjonowania
zwi¹zków zawodowych, skoro sama kancelaria Sejmu poprzedniej
kadencji wyda³a prawie 1,6 mld z³! Statystycznie z tego wynika, ¿e
utrzymanie Sejmu przypadaj¹ce na jednego pos³a kosztuje oby-
wateli oko³o 72000 z³ miesiêcznie � dla wiêkszo�ci obywateli w
Polsce to s¹ dwuletnie zarobki!

Jako przyk³ad rozpasania zwi¹zkowego mo¿na w mediach przeczy-
taæ o zwi¹zkowcach zasiadaj¹cych w radach nadzorczych i pobiera-
j¹cych tzw. dodatkowe diety z tego tytu³u. NSZZ Solidarno�æ od
dawna ju¿ apelowa³a, by zlikwidowaæ zarobki osób zasiadaj¹-
cych w wielu radach nadzorczych spó³ek, w których skarb pañ-
stwa ma decyduj¹cy g³os. Niestety nie jest to w interesie rz¹du,
który upycha swoimi kolesiami rady nadzorcze. Podobnie jest w
przypadku tzw. mikro-zwi¹zków bêd¹cych w kieszeni u pracodawcy
i rozbijaj¹cych wspólne stanowisko central zwi¹zkowych w trakcie
negocjacji. NSZZ �Solidarno�æ� od lat mówi o tych problemach, ale
rz¹dowi najwidoczniej chodzi o to, ¿eby króliczka goniæ. Przewodni-
cz¹cy Józef Czyczerski mówi³ o tych problemach w poni¿ej zamiesz-
czonym wywiadzie, udzielonym 31 lipca Urszuli Romaniuk z Pol-
skiej Gazety Wroc³awskiej.

Celem nie jest wcale ukrócenie patologii,
ale napuszczanie jednych na drugich

W ostatnim czasie du¿o mówi siê o zwi¹zkowcach, ich zarob-
kach, kosztach utrzymanie organizacji itd. O czym to �wiadczy?
Widaæ po raz kolejny, ¿e je�li rz¹d Tuska ma k³opoty, to szuka tema-
tów zastêpczych i wroga. Platforma Obywatelska wykorzystuje pro-
pagandê i prorz¹dowych dziennikarzy do siania nienawi�ci. Ale tak
naprawdê nikt nie analizuje tej sytuacji. Od samego pocz¹tku prze-
szkadza rz¹dowi NSZZ Solidarno�æ, który jest jedyn¹ niezale¿n¹ od
w³adzy organizacj¹. W Polsce mamy porz¹dek prawny, który okre�la
sposób tworzenia zwi¹zków zawodowych i wynagradzania pracow-
ników oddelegowanych do pracy w nich. Je�li s¹ jakie� nadu¿ycia,
to w wypadku KGHM s¹ one za aprobat¹ dzia³aczy PO, którzy od
sze�ciu lat kontroluj¹ tê spó³kê.

Dlaczego, Pana zdaniem, toleruj¹ tak¹ sytuacjê?
Widocznie jest im to na rêkê. Od pocz¹tku PO mówi negatywnie o
zwi¹zkowcach, ich niebotycznych zarobkach i kosztach. Tymcza-
sem tworzy siê tak zwane mikro zwi¹zki zawodowe, na czele których
staj¹ wysoko p³atni cz³onkowie kadry in¿ynieryjnej. Ich wynagro-
dzenia wliczane s¹ do tzw. kosztów zwi¹zkowych, choæ te osoby nie
maj¹ nic wspólnego z dzia³alno�ci¹ zwi¹zkow¹. S³u¿¹ pracodawcy
do rozbijania jedno�ci zwi¹zkowej. PO nie mo¿e te¿ siê pogodziæ z
tym, ¿e istnieje niezale¿ny ruch zwi¹zkowy. Przemilczanym proble-
mem jest funkcjonowanie Zwi¹zku Zawodowego Pracodawców,
którego prezes zarabia oko³o 2 mln z³ rocznie. I to nie przeszkadza
partii rz¹dz¹cej.

Ale zarobki zwi¹zkowców, szczególnie w KGHM, k³uj¹ w oczy, bo
tyle zarabiacie.
To jest propaganda. Od samego pocz¹tku domagali�my siê ujaw-
nienia wszystkich zarobków i kosztów funkcjonowania. Dlaczego
w³adza nie chce tego zrobiæ? Widocznie celem nie jest ukrócenie
ewentualnych patologii, ale napuszczanie jednych na drugich. Szczy-
tem manipulacji jest wykorzystywanie ustawy o komercjalizacji i
prywatyzacji przedsiêbiorstw pañstwowych, zgodnie z któr¹ za³oga
mo¿e wybraæ trzech przedstawicieli do rady nadzorczej spó³ki. Maj¹
oni mniej ni¿ reprezentanci Skarbu Pañstwa w tej radzie. Przecie¿ PO
mog³a wprowadziæ zasadê, ¿e w spó³kach, w których Skarb Pañstwa
ma udzia³y, cz³onkowie RN nie dostaj¹ wynagrodzenia Dlaczego tego
nie zrobi³a? Bo wykorzystuje to jako ³up do wynagradzania swoich
partyjnych kolesi.

Ujawni³by Pan swoje zarobki?
Nie raz je ujawnia³em i jestem gotów to zrobiæ, ale razem z innymi
osobami, które maj¹ wp³yw na ¿ycie publiczne, czyli politykami, dzien-
nikarzami, pracodawcami i zwi¹zkowcami. Bo na dobr¹ sprawê, je�li
zwi¹zkowcy prowadziliby dzia³alno�æ przestêpcz¹, to powinni byæ
zamkniêci.

We�miecie udzia³ we wrze�niowych protestach?
Tak. Do�æ oszustw i k³amstw.

Przewodnicz¹cy Sekretariatu Górnictwa i Energetyki
NSZZ �Solidarno�æ� napisa³ do Rzecznik Praw Obywa-
telskich

Bezprawie na zamówienie
polityczne!

Po nie powo³aniu przedstawicieli pracowników do Rady Nadzor-
czej KGHM, Komitet Obrony Praw Pracowniczych napisa³ list m.in.
do Rzecznik Praw Obywatelskich Ireny Lipowicz. Przedstawiciel-
ka RPO maj¹c w¹tpliwo�ci co do przestrzegania prawa w tej spra-
wie, wyst¹pi³a do Ministra Skarbu Pañstwa. W pi�mie do mini-
sterstwa wskazuje m.in. na wyrok s¹du apelacyjnego z Wroc³a-
wia i wyk³adniê prawn¹ mówi¹c¹ o wi¹¿¹cym wyniku wyborów
pracowniczych. Rzecznik Praw Obywatelskich wyklucza te¿ za-
stosowanie w tej sprawie zapisów Kodeksu Spó³ek Handlowych,
na które ca³y czas powo³uje siê Ministerstwo Skarbu Pañstwa. W
pi�mie przes³anym Komitetowi Obrony Praw Pracowniczych przed-
stawicielka Rzecznik Praw Obywatelskich obieca³a udzielenie
kolejnej odpowiedzi po uzyskaniu stanowiska Ministerstwa Skar-
bu Pañstwa. Do RPO zwróci³ siê tak¿e Przewodnicz¹cy Sekreta-
riatu Górnictwa i Energetyki NSZZ �Solidarno�æ� Kazimierz Graj-



carek.

W swoim pi�mie obna¿a s³abo�æ i bezpodstawno�æ argumentów
u¿ywanych przez Ministerstwo Skarbu Pañstwa. Po pierwsze, oczy-
wistym jest, ¿e je�li Zarz¹d KGHM organizuje wys³uchanie publiczne
przed siedzib¹ Spó³ki � o które ca³a sprawa siê toczy � to przedsta-
wiciele pracowników w Radzie Nadzorczej i jednocze�nie przewod-
nicz¹cy komisji zak³adowych zwi¹zków zawodowych, wezm¹ w nim
udzia³. Prowokacyjne zachowanie prezesa chowaj¹cego siê za kor-
donem ochrony i uzbrojonych po zêby policjantów w konsekwencji
doprowadzi³o do przepychanek i nosi³o czyste znamiona prowoka-
cji � teraz widaæ wyra�nie, ¿e o to chodzi³o. Przeciwko przedstawi-
cielom pracowników w Radzie Nadzorczej policja i prokuratura nie
podjê³a ¿adnych czynno�ci prawnych i nie mo¿na ich zatem o nic
oskar¿aæ.

Zdaniem przewodnicz¹cego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki
NSZZ �S�, mataczeniem Ministerstwa Skar-
bu Pañstwa s¹ argumenty, i¿ powodem nie
powo³ania jest nie udzielenie absolutorium
cz³onkom Rady Nadzorczej z wyboru za³ogi
przez akcjonariuszy. To przedstawiciel MSP
na zmówienie polityczne, bez jakiegokolwiek
powodu, nie udzieli³ im przecie¿ tego abso-
lutorium (i to tylko przedstawicielom pra-
cowników w RN). Problem w tym, ¿e to
Skarb Pañstwa jest najwiêkszym udzia³ow-
cem i to jego przedstawiciel podejmowa³
wszystkie kluczowe decyzje na Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Ministerstwo
Skarbu Pañstwa wiêc z premedytacj¹ wy-
korzystuje instytucjê �absolutorium� do
walki politycznej ze zwi¹zkami zawodowy-
mi i zas³ania siê nieudolnie tajno�ci¹ g³oso-
wania. Wystarczy przecie¿ policzyæ liczbê
oddanych g³osów, by stwierdziæ jak g³oso-
wa³ przedstawiciel Ministerstwa.

Od dwóch lat rz¹d Tuska ju¿ trzy razy bez-
prawnie nie powo³a³ przedstawicieli pracow-
ników do Rady Nadzorczej, przedstawia przy
tym pokrêtne argumenty i jednocze�nie na-
krêca nagonkê na zwi¹zki zawodowe. Prze-
wodnicz¹cy jest pewny, ¿e dzia³ania te s¹
szykanowaniem za dzia³alno�æ zwi¹zkow¹ i
reprezentowanie interesów pracowników w
Radzie Nadzorczej.

Zdaniem rzecznika
KGHM w O/ZWR

w wiêkszo�ci pracuj¹
niedokszta³ceni

pracownicy

Pañstwowa Inspekcja Pracy na wniosek
NSZZ �Solidarno�æ� i ZZPPM przeprowadzi³a
kontrolê w Oddziale ZWR. Pracodawca
wpad³ na genialny pomys³ przeprowadza-
nia szkoleñ i egzaminów, na podstawie któ-
rych mo¿e zwolniæ pracowników s³abiej wy-
padaj¹cych w testach, nawet tych z wielo-
letnim do�wiadczeniem, którym powinie siê
noga. Skutkiem ubocznym tego procederu
bêdzie zastraszanie za³ogi. Dodatkowo,
kompletnie niezrozumia³e dla nas jest szko-
lenie pracowników z czynno�ci, które od lat
bezproblemowo wykonuj¹ i maj¹ wszystkie
potrzebne uprawnienia.

Dariusz Wyborski, rzecznik KGHM, t³umaczy konieczno�æ wprowa-
dzenia ww. dzia³añ tym, ¿e wiêkszo�æ pracowników nie ma odpo-
wiednich kursów, szkoleñ i wykszta³cenia. Dodaje, ¿e za³oga prze-
chodzi jedynie szkolenia BHP, a to za ma³o by sprostaæ nowym wy-
zwaniom i wdra¿anym nowoczesnym technologiom. Do tego do-
chodzi jeszcze najwy¿sza w�ród oddzia³ów �rednia wieku. W tej sy-
tuacji nale¿y zadaæ pytanie: jak to mo¿liwe, ¿e spó³ka normalnie
funkcjonuje osi¹gaj¹c wielomiliardowe zyski? Z analizy pracodaw-
cy wynika, ¿e geriatryczny oddzia³ ZWR ju¿ dawno powinien by³
doprowadziæ do jakiej� katastrofy.

Pracodawca narzeka na wysok¹ �redni¹ wieku, ale z tym powinien
zg³osiæ siê do polityków podwy¿szaj¹cych wiek niezbêdny do przej-
�cia na emeryturê, zarówno obowi¹zuj¹ce wszystkich 67 lat, jak i w
przypadku warunków szkodliwych. Kolejn¹ bol¹czk¹ jest brak szkó³,
w których pracownicy mogliby siê dokszta³caæ. Szkoda, ¿e dyrekcja
dopiero teraz siê obudzi³a, bo Miedziowe Centrum Kszta³cenia Kadr
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funkcjonuje od 20 lat. Tylko czy z powodu ospa³o�ci lub nadgorli-
wo�ci pracodawcy konsekwencje maj¹ ponosiæ pracownicy?

Rzecznik KGHM niestety zaprzecza te¿ w³asnym argumentom. Z jed-
nej strony, kadra jest starsza ni¿ w innych oddzia³ach, technika idzie
do przodu, a pracownicy stoj¹ ze swoimi umiejêtno�ciami w miej-
scu � od wielu lat nie dokszta³caj¹ siê. Z drugiej strony, jako ¿e brak
jest mo¿liwo�ci skorzystania ze szkoleñ w tym zakresie w naszym
regionie, rozwi¹zanie problemu pracodawca widzi m.in. w rotacjach
na stanowiskach i szkoleniu mniej kompetentnych pracowników
przez tych z wiêkszym do�wiadczeniem, co w znacznej wiêkszo�ci
przypadków jest przecie¿ równoznaczne z d³u¿szym sta¿em pracy.
Wygl¹da na to, ¿e pracownicy bêd¹ zatrudnieni na dwóch etatach:
dotychczasowym i nauczyciela � tak bêdzie taniej i wiêcej pieniêdzy
zostanie na premie dla wybranych.

Dzia³ania dyrekcji zakrawaj¹ na kpinê, bo po co np. uczyæ elektryków
o elektryczno�ci skoro maj¹ wszystkie niezbêdne uprawnienia i umie-
jêtno�ci, które od lat stosuj¹ w praktyce? Ca³a sytuacja wygl¹da na
próbê zastraszenia pracowników, a tych mniej pokornych, gdy go-
rzej pójdzie na egzaminie, zawsze mo¿na siê pozbyæ. Je�li kto� ma
20-30 lat sta¿u w firmie, oznacza to, ¿e tyle samo lat temu skoñczy³
edukacjê, a pracodawca chce ich sadzaæ do szkolnej ³awki. Zdajemy
sobie sprawê, ¿e po sze�ciu latach rz¹dów Platforma Obywatelska w
dalszym ci¹gu ma du¿o kolesi do obsadzenia po pañstwowych spó³-
kach, ale prosimy tylko o odrobinê zdroworozs¹dkowego my�lenia.

Prawdopodobnie we wrze�niu wejd¹ zmiany uruchamia-
j¹ce wczasy leczniczo-rehabilitacyjne

Zmiany w regulaminie
ZF�S na �Rudnej�

W lipcu w O/ZG �Rudna� trwa³y rozmowy na temat zmian w nowym
regulaminie Zak³adowego Funduszu �wiadczeñ Socjalnych. Propo-
nowane zmiany polegaj¹ na umo¿liwieniu korzystania z wczasów
leczniczo-rehabilitacyjnych. Jest to zwi¹zane z tym, ¿e pracownicy
coraz czê�ciej maj¹ problemy z otrzymaniem zgody od lekarza na
pracê w warunkach szkodliwych. Wynika to z pogarszaj¹cej siê kon-
dycji fizycznej i zdrowotnej pracowników. Aby wyj�æ temu naprze-
ciw, pracodawca w porozumieniu ze zwi¹zkami zawodowymi pró-
buje uruchomiæ taki program, który pozwoli pracownikom, u któ-
rych pojawiaj¹ siê pierwsze sygna³y o pogorszeniu siê jego stanu
fizycznego, podj¹æ dzia³ania rehabilitacyjne.

Nie ma to mieæ formy samodzielnych rehabilitacji w postaci np.
karnetu na si³owniê. Proponowane zmiany wprowadzaj¹ program
leczenia bazuj¹cy na do�wiadczeniach lekarzy medycyny pracy i
umo¿liwiaj¹cych korzystanie ze specjalistycznych jednostek, które
bêd¹ realizowa³y program kondycyjno-fizyczny i rehabilitacyjny. Pra-
cownik dobrowolnie bêdzie w tym uczestniczyæ, a program pozwoli
mu poprawiæ jego zdolno�ci fizyczne i zdrowotne. Docelowo ma mu
to umo¿liwiæ bezproblemowe otrzymanie zgody na pracê w warun-
kach szczególnie uci¹¿liwych. Ponadto, je¿eli pracownik przejdzie
program rehabilitacyjny na miejscu, bêdzie móg³ byæ zakwalifiko-
wany na wczasy leczniczo-rehabilitacyjne. Takie propozycje s¹ skie-
rowane do czterech grup:

1) Pierwsza grupa dotyczy pracowników, którzy ulegli wypadkom
przy pracy i wymagaj¹ natychmiastowej rehabilitacji. ¯eby nie
czekaæ na wczasy leczniczo-rehabilitacyjne, które s¹ we wszyst-
kich oddzia³ach realizowane, pracownika który jest po wypad-
ku i leczeniu szpitalnym np.: kontuzji barku czy kolana, nale¿y
wys³aæ na wczasy co daje szansê na jego szybszy powrót do
pracy. Osobê zakwalifikowan¹ na takie wczasy nale¿y wys³aæ z
konkretnym programem leczenia, którego celem bêdzie wyeli-

minowanie urazów ograniczaj¹cych sprawno�æ fizyczn¹.
2) Druga grupa pracowników, to ta których udzia³ w wypadku

przy pracy spowodowa³ obni¿enie sprawno�ci psychofizycz-
nej.

3) Kolejn¹ grup¹ s¹ pracownicy, którzy ulegli wypadkom i s¹ d³u-
gotrwale niezdolni do pracy.

4) Ostatnia grupa dotyczy tych, którzy s¹ uczestnikami programu
poprawy kondycji fizycznej. Je¿eli widaæ, ¿e program spowo-
dowa³, i¿ organizm zaczyna reagowaæ i poprawia siê kondycja
fizyczna pracownika, powinien móc skorzystaæ z programu
wczasów leczniczo-rehabilitacyjnych.

Przy takich za³o¿eniach wczasy bêd¹ dotyczyæ ograniczonej ilo�ci
osób, które dobrowolnie zgodz¹ siê na udzia³ w takim programie.
Planowo wczasy maj¹ trwaæ 14 lub 21 dni i bêd¹ finansowane ze
�rodków Zak³adowego Funduszu �wiadczeñ Socjalnych. Pracowni-
cy bêd¹cy po wypadkach najczê�ciej s¹ pozostawieni sami sobie, a
rehabilitacje zorganizowana we w³asnym zakresie nie przynosz¹
oczekiwanych skutków. Maj¹c zwolnienie L4 mogliby bez dodatko-
wych kosztów skorzystaæ z wczasów leczniczo-rehabilitacyjnych. W
przypadkach, gdy mówimy o poprawie kondycji i pracownik nie jest
na zwolnieniu L4, ale zauwa¿y³, ¿e pomaga to jego kondycji fizycz-
nej, wówczas bêdzie móg³ wyjechaæ na wczasy lecznico � rehabilita-
cyjne korzystaj¹c z urlopu wypoczynkowego albo z urlopu dodatko-
wego. Dodatkowym kosztem bêdzie koszt dojazdu na wczasy.

Odby³y siê dwa spotkania, na których pracodawca wyja�nia³ szcze-
gó³y propozycji i na roboczo uwzglêdnia³ wnioski i uwagi zg³aszane
przez Solidarno�æ. Ustalono, ¿e do 12 sierpnia poszczególne zak³a-
dowe organizacje zwi¹zkowe zajm¹ stanowisko. Je�li dojdzie do
porozumienia, program bêdzie móg³ ruszyæ od wrze�nia co pozwoli
�ledziæ czy spe³nione s¹ za³o¿enia teoretyczne. Zarezerwowano ju¿
�rodki z ZF�S na ten cel.

A mury run¹
Jeszcze kreatorzy medialnej rzeczywisto�ci nic nie wspominaj¹, ¿e
w sierpniu tego roku bêdziemy obchodzili 33 rocznicê powstania
NSZZ �Solidarno�æ�, zwi¹zku zawodowego, który w masowym pro-
te�cie doprowadzi³ do upadku komunizmu, nie tylko w Polsce, ale i
w wielu krajach tzw. bloku sowieckiego. Nie mamy za co i z czego siê
wstydziæ. Ca³y �wiat by³ z tego dumny, ¿e Polacy w swej m¹dro�ci
narodowej bêd¹c razem i niepodzieleni potrafili odnie�æ zwyciêstwo.
Nie wstydzili�my siê krzy¿a i o³tarzy na terenach zak³adów pracy,
przy których sprawowana by³a msza �wiêta, to by³o nasz¹ moc¹ i
nadziej¹, ¿e przy wsparciu Jezusa odniesiemy zwyciêstwo. I tak siê
sta³o. W tej wierze i nadziei wspiera³ nas Ojciec �wiêty Jan Pawe³ II,
który przy warszawskim krzy¿u wypowiedzia³ znamienne s³owa, by
Duch �wiêty odmieni³ oblicze polskiej ziemi. By³ te¿ z nami kapelan
�Solidarno�ci� ks. Jerzy Popie³uszko, który na swoich mszach �wiê-
tych za Ojczyznê gromadzi³ t³umy wiernych. Uczy³ nas by�my nieza-
le¿nie od sytuacji z³o dobrem zwyciê¿ali. Jak s³owa prawdy wypo-
wiadane przez obu dzisiaj b³ogos³awionych by³y dla rz¹dz¹cych w
tamtym okresie gro�ne, ¿e postanowiono ich zamordowaæ i w przy-
padku ks. Jerzego im siê to uda³o. Nie przewidzieli tylko jednego, ¿e
morduj¹c cz³owieka nie zabij¹ ich nauczania i wiary p³yn¹cej z tych
s³ów.

Co siê pó�niej sta³o, ¿e niektórzy kreatorzy tamtej �Solidarno�ci� do
dzisiaj bezczeszcz¹ przepiêkne s³owo �Solidarno�æ�, które pos³u¿y-
³o im do zdobycia w³adzy? Dzisiaj t¹ w³adz¹ siê szczyc¹ i wydaje im
siê, tak jak komunistycznym dygnitarzom, ¿e raz zdobytej w³adzy nie
oddadz¹. Nic bardziej mylnego. Oni zawiedli �Solidarno�æ�, a ja w tej
�Solidarno�ci� do dzisiaj wytrwa³em i wstydzê siê za nich. ¯yjê na-
dziej¹, ¿e teraz te¿ mury run¹, bo oszukiwanych przez obecn¹ w³adzê
jest coraz wiêcej. Odniesiemy zwyciêstwo, tylko musimy wróciæ do
miêdzyludzkiej �Solidarno�ci�.

Bogdan Nuciñski


