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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

Wa¿ne informacje
33. rocznica powstania NSZZ Solidarnoæ
31. rocznica Zbrodni Lubiñskiej
31 sierpnia, to data szczególna dla ludzi, którzy w swych sercach
pielêgnuj¹ wartoci patriotyczne i wolnociowe, jak równie¿ kultywuj¹ idea³y Solidarnoci. Te pamiêtne dla mieszkañców Zag³êbia
Miedziowego wydarzenia, zarówno radosne jak i tragiczne, uczcijmy
zaczynaj¹c od z³o¿enia kwiatów na grobach Micha³a Adamowicza i
Andrzeja Trajkowskiego na cmentarzu komunalnym w Lubinie o
godz. 11:00. Nastêpnie z³o¿ymy kwiaty i znicze przy Kamieniach
wiadkach i wemiemy udzia³ we Mszy wiêtej o godzinie 12:00 w
Kociele p.w. Najwiêtszego Serca Pana Jezusa (Ma³y Koció³) w
Lubinie. Po Mszy w. przejdziemy pod Pomnik Ofiar Lubina 1982,
gdzie z³o¿ymy wieñce i kwiaty. Przewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu
Bogdan Or³owski w imieniu Solidarnoci Zag³êbia Miedziowego, zaprasza wszystkich mieszkañców do wziêcia udzia³u w
uroczystociach rocznicowych. 1 wrzenia o godz. 10:00 odprawiona bêdzie Msza w. w Orzeszkowie, a po Mszy z³o¿one zostan¹
kwiaty na grobie Mieczys³awa Poniaka, trzeciej ofiary komunistycznego re¿imu.

Manifestacja w Warszawie
Na 11 wrzenia Komisje Zak³adowe wchodz¹ce w sk³ad Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ organizuj¹ wyjazd
na manifestacjê do Warszawy. Zarz¹d Regionu Zag³êbie Miedziowe
NSZZ Solidarnoæ organizuje wyjazd do Warszawy na 14 wrzenia. Wszystkich chêtnych prosimy o zg³aszanie siê do siedzib swoich Komisji Zak³adowych lub do Zarz¹du Regionu. Na tej manifestacji nie mo¿emy sobie pozwoliæ, by zjawi³a siê nas garstka. W Warszawie musimy stawiæ siê licznie i solidarnie z innymi zwi¹zkowcami
zamanifestowaæ swoje niezadowolenie wobec dzia³añ rz¹du Donalda Tuska.

¯¹damy:
- wycofania antypracowniczych zmian w Kodeksie Pracy,
- przyjêcia ustawy wymuszaj¹cej szybszy wzrost p³acy minimalnej,
- wycofania siê z wprowadzonego podwy¿szenia wieku emerytalnego,
- pe³nego wykorzystania rodków finansowych przewidzianych na
aktywne formy przeciwdzia³ania bezrobociu,
- podniesienia progów dochodowych upowa¿niaj¹cych do wiadczeñ rodzinnych i socjalnych,
- ograniczenia stosowania mieciowych umów o pracê,
- pakietu zmian poprawiaj¹cych funkcjonowanie ochrony zdrowia
oraz dostêpu do bezp³atnej edukacji,
- pe³nej realizacji pakietu antykryzysowego z 2009r.; rz¹d nie podj¹³
spraw korzystnych dla pracowników.
Jako pracownicy Polskiej Miedzi ¿¹damy:
- wycofania siê rz¹du z pomys³ów ograniczenia emerytur górniczych
i dzia³alnoci zwi¹zków zawodowych,
- zaprzestania niszczenia przemys³u miedziowego poprzez prywatyzacjê i zagraniczne inwestycje,
- likwidacji podatku od niektórych kopalin,
- podwy¿szenia stoj¹cych w miejscu p³ac,
- zaprzestania ³amania praw pracowniczych.

TYLKO RAZEM
JESTEMY SILNI !!!
PRZY£¥CZ SIÊ DO WSPÓLNEGO PROTESTU
WSZYSTKICH POLSKICH CENTRAL ZWI¥ZKOWYCH
W WARSZAWIE
11-14 WRZENIA 2013 r.

Pielgrzymka Ludzi Pracy
We wrzeniu poszczególne Komisje Zak³adowe i Region Zag³êbie
Miedziowe NSZZ Solidarnoæ organizuj¹ wyjazd na Pielgrzymkê
Ludzi Pracy na Jasn¹ Górê, która odbywa siê w dniach 14-15 wrzenia. Zainteresowani proszeni s¹ o kontakt z przedstawicielami swojej
Komisji Zak³adowej lub z Zarz¹dem Regionu.

Dlaczego zwi¹zki zawodowe
organizuj¹ protest?
Domagamy siê rzeczywistego, a nie pozorowanego dialogu spo³ecznego: w za³o¿eniach Trójstronna Komisja mia³a byæ miejscem
prezentacji propozycji pracodawców, rz¹du i zwi¹zków zawodowych,
ich negocjacji i poszukiwania wspólnego stanowiska. Obecnie dialog to fikcja! Rz¹d wykorzystuje Trójstronn¹ Komisjê do firmowania swoich rozwi¹zañ bez jakichkolwiek negocjacji. Nie podejmowane s¹ prace nad postulatami zg³aszanymi przez zwi¹zki zawodowe.

Przyjêcia w KGHM
 dziwna droga z przeszkodami
Absolwenci technikum górniczego mog¹ dostaæ siê do KGHM dopiero po zleceniu Powiatowego Urzêdu Pracy w Lubinie, w dodatku
jedynie na pó³roczny sta¿. Wówczas po przejciu specjalnego szkolenia mo¿na liczyæ na umowê o pracê  zapewne nie wszystkim siê
poszczêci podczas tych dwóch etapów. Skoro m³odzi ludzie maj¹
kierunkowe wykszta³cenie i praktyki, dlaczego jeszcze ci¹ga siê ich
po sta¿ach zamiast przyj¹æ normalnie do pracy? W ten sposób ma
siê wyró¿niæ tych, którzy dobrze siê uczyli, a co z pozosta³ymi? Mo¿e
od razu nie daæ im mo¿liwoci ukoñczenia szko³y? Jeli m³ody cz³owiek uczy³ siê w technikum górniczym cztery lata i nie znajdzie pracy
w kopalni, to pewnie tylko dlatego, ¿e po linii partyjnej zatrudnia siê
ca³e rzesze znajomków PO-wskiej maci z ca³ej Polski. Przywozi siê
ich w teczkach jak za czasów PZPR-u i sowicie wynagradza! Dla nich
kasy jako nie brakuje. Tak oto w KGHM realizowana jest przyjazna
polityka dla regionu. By ¿y³o siê lepiej  kolegom.

Solidarnoæ ws.
podwy¿ek w CBJ
Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ Solidarnoæ O/ZG Lubin, jako strona Uk³adu Zbiorowego Pracy, zwróci³a siê do Prezesa Centrum Badañ
Jakoci o podjêcie dzia³añ, które pozwol¹ na podniesienie wynagrodzeñ
dla grupy oko³o 30. pracowników od wrzenia 2013 r. Jest to grupa
osób, która na przestrzeni ostatnich 5-6 lat nie mia³a podwy¿szonej stawki osobistego wynagrodzenia. Obecnie sytuacja wygl¹da tak, ¿e pracownicy w wiêkszoci legitymuj¹ siê co najmniej 6-7 letnim sta¿em pracy, a
ich wynagrodzenia miesiêczne s¹ mniejsze, ni¿ pracowników o krótkim
sta¿u pracy, choæ pracuj¹ na tych samych stanowiskach.

List Piotra Dudy do
cz³onków Solidarnoci
Kole¿anki i Koledzy!
Pod has³em Doæ lekcewa¿enia spo³eczeñstwa! 11 wrzenia rozpoczyna siê wielka akcja protestacyjna w Warszawie. To nasza wielka szansa,
abymy w koñcu doprowadzili do tego, ¿e obywatele bêd¹ mieli realny
wp³yw na to, kto rz¹dzi i jak rz¹dzi w naszym kraju.
To nasza wielka szansa i kto wie, czy nie ostatnia, aby NSZZ Solidarnoæ i ca³y ruch zwi¹zkowy odzyska³y w³aciw¹ pozycjê w ¿yciu publicznym, a tak¿e zaufanie oraz powszechny szacunek spo³eczny. Nie mo¿emy tej szansy zmarnowaæ. Jeli pogrzebiemy nadziejê, któr¹ pok³ada w
nas spora czêæ Polaków, NSZZ Solidarnoæ trafi na margines ¿ycia
spo³ecznego w Polsce, a proces niszczenia ruchu zwi¹zkowego i ograniczania praw pracowniczych w naszym kraju bardzo trudno bêdzie zatrzymaæ.
Rz¹d i najbardziej wp³ywowe lobby najbogatszych pracodawców wypowiedzia³y wojnê zwi¹zkom zawodowym. Wiedz¹, ¿e to ostatnia zorganizowana si³a spo³eczna, która przeszkadza im robiæ w Polsce takie interesy, jakie robi siê w krajach Trzeciego wiata. Chc¹ zmieniæ ustawê o
zwi¹zkach zawodowych w taki sposób, aby Zwi¹zek nie mia³ rodków i
mo¿liwoci skutecznego dzia³ania. Lansuj¹ takie zmiany w prawie, które
maj¹ na celu ograniczenie niezale¿noci zwi¹zków zawodowych.
To nie jest demagogia, to s¹ fakty i realna ocena sytuacji. Rozejrzyjcie siê
dooko³a. Nawet ci z Was, którzy pracuj¹ i dzia³aj¹ w bran¿ach uznawanych dotychczas za bogate, powinni ju¿ dostrzec, ¿e polska gospodarka
stoi u progu katastrofy. Ka¿dy z Was ma w rodzinie kogo, kto straci³
pracê, kto mimo skoñczonych studiów pracy znaleæ nie mo¿e, kto musia³ wyemigrowaæ, ¿eby móc ¿yæ i utrzymaæ rodzinê, kto nie mo¿e zwi¹zaæ
koñca z koñcem. Ka¿dy z Was chcia³by byæ traktowany z szacunkiem w
publicznej placówce zdrowotnej, owiatowej, s¹dowej, w ka¿dym innym
urzêdzie pañstwowym i samorz¹dowym. Jeli tak siê zdarzy³o, to jestecie szczêciarzami. ¯yjemy w pañstwie, które cz³owiekiem gardzi, têpi
tych, którzy dopominaj¹ siê o swoje prawa. Ka¿dy z Was albo ma, albo
s³ysza³ o dzia³aczach zwi¹zkowych wyrzucanych z pracy wbrew prawu,
którzy miesi¹cami, a nawet latami musz¹ w s¹dach walczyæ o swoje
podstawowe prawa. A zdarza siê i tak, ¿e decyzje s¹dów s¹ ignorowane
przez przedsiêbiorców, którzy traktuj¹ Polskê jak koloniê.
Miarka ju¿ siê przebra³a. Nie ma odwrotu. Jeli nie poka¿emy panuj¹cej
klasie politycznej i finansowej, ¿e nie jest bezkarna, przegramy z kretesem. Jeli zwi¹zki zawodowe po raz kolejny dadz¹ dowód, ¿e s¹ s³abe i
niezdolne do realizacji interesów swoich cz³onków, to po prostu znikn¹.
Albo zniszcz¹ je politycy i oligarchia finansowa, albo zmarginalizuje je
wielki, niekontrolowany bunt spo³eczny ludzi rozczarowanych nieskutecznoci¹ zwi¹zków.
We wrzeniu spotykamy siê w Warszawie i nie wyobra¿am sobie, ¿e
mog³oby tam zabrakn¹æ cz³onków Waszej organizacji zak³adowej, a w
szczególnoci przewodnicz¹cych oraz osób korzystaj¹cych z ochrony
zwi¹zkowej. Mam nadziejê, ¿e - szczególnie dzia³aczom zwi¹zkowym - nie
trzeba przypominaæ, i¿ przynale¿noæ do zwi¹zku to nie tylko prawa, ale

te¿ obowi¹zki wynikaj¹ce ze statutu NSZZ Solidarnoæ i mandatu zaufania, jakim obdarzyli Was cz³onkowie zwi¹zku.
Nie nale¿y zapominaæ, ¿e przynale¿noæ do NSZZ Solidarnoæ to przede
wszystkim wyraz postawy ¿yciowej, to umiejêtnoæ stawania z podniesionym czo³em w obronie najwy¿szych wartoci i idea³ów Zwi¹zku, to
chêæ pomocy s³abszym, to wzajemne wspieranie siê i dbanie o dobro
wspólne. B¹dmy solidami w realizacji tych wartoci.
Ze zwi¹zkowym pozdrowieniem
Przewodnicz¹cy Komisji Krajowej NSZZ Solidarnoæ
Piotr Duda

Przynale¿noæ partyjna otwiera mo¿liwoæ k³amania, bezkarnego przyjmowania ³apówek lub obejmowania wysokop³atnych synekur

Obietnice, k³amstwa,
korupcja, ³amanie prawa
i ciep³e posadki
Robert Kropiwnicki, Norbert Wojnarowski, Beata Sawicka, Donald Tusk
i Aleksander Grad to byli lub obecni pos³owie Platformy Obywatelskiej. Wyj¹tkiem jest Sawicka, która kilka lat temu zosta³a zmuszona do odejcia z ¿ycia politycznego. Oprócz zasiadania w ³awach
poselskich i przynale¿noci partyjnej po³¹czy³ ich w¹tek KGHM-u.
Robert Kropiwnicki
Niewielu pamiêta propagandê zaserwowan¹ w ubieg³ym roku przez legnickiego pos³a Roberta Kropiwnickiego. Sprawa dotyczy³a wprowadzanego naprêdce podatku od niektórych kopalin (miedzi i srebra), który
uderzy bezporednio w finanse pracowników KGHM-u i regionu. W praktyce powszechny podatek dotyczy wy³¹cznie Polskiej Miedzi. Pose³ Kropiwnicki w lutym 2012 r. stwierdzi³, ¿e podatek jest dla dobra wszystkich
Polaków i nie s³u¿y jedynie pomna¿aniu zysków prywatnych akcjonariuszy. Pose³ Platformy Obywatelskiej doda³: Premie z zysku dla pracowników nie s¹ zagro¿one, podobnie jak nie ma obaw co do dalszych mo¿liwoci inwestycyjnych KGHM. Nie temu s³u¿y podatek. Tylko za pierwsze
pó³rocze bie¿¹cego roku KGHM odprowadzi³ 1,02 mld z³ z tytu³u podatku
od niektórych kopalin, choæ w ci¹gu roku ceny miedzi spad³y o 7 proc., a
srebra o 14 proc. Mo¿na spodziewaæ siê, ¿e w ci¹gu ca³ego roku bêdzie to
³¹cznie ok. 2 mld z³ podatku. Nale¿y przypomnieæ, ¿e spó³ka sp³aca zaci¹gniête kredyty na zakup kanadyjskiej Quadry FNX. W pierwszym pó³roczu
br. KGHM osi¹gn¹³ zysk 1,72 mld z³. ¯eby pracownicy wziêli pe³n¹ nagrodê z zysku, spó³ka musi wykazaæ 3,8 mld z³ zysku netto.
Wstêpne prognozy wskazuj¹ jednoznacznie, ¿e przy obecnej sytuacji
makroekonomicznej (cena miedzi, srebra i polskiego z³otego w stosunku
do dolara) oraz przy wysokoci odprowadzanego podatku od niektórych
kopalin, pracownicy ucierpi¹ finansowo. Tak naprawdê podatek odczuj¹
jedynie prywatni akcjonariusze, a nie spó³ka czy sami pracownicy  stwierdzi³ pose³ w udzielonym wywiadzie. Wygl¹da na to, ¿e pose³ Robert Kropiwnicki bêdzie musia³ odwo³aæ swoje s³owa i przeprosiæ za g³osowanie
w Sejmie szkodz¹ce pracownikom Spó³ki. Wszystko wskazuje na to, ¿e
wbrew fa³szywym zapewnieniom pos³a PO, pracownicy dostan¹
ni¿sz¹ nagrodê z zysku z powodu wprowadzonego podatku od niektórych kopalin. Tak podziêkowa³ za zaufanie w wyborach.
Norbert Wojnarowski
Na chwilê obecn¹ istniej¹ dla mnie trzy priorytety, które chcia³bym zrealizowaæ. Przede wszystkim najwa¿niejsza jest dla mnie droga S-3, ³¹cz¹ca
Now¹ Sól z Legnic¹. Chcia³bym, aby jej budowa ponownie znalaz³a siê w
zadaniach priorytetowych rz¹du. Podobnie jeli chodzi o wprowadzenie
po³¹czeñ PKP. Oprócz tego jeli PO bêdzie d¹¿yæ do prywatyzacji KGHM,
jako lubiñski pose³ bêdê stara³ siê przekonaæ kolegów, ¿e nie ma ¿adnych
przes³anek ku temu zabiegowi.  powiedzia³ mediom lubiñski pose³ Norbert Wojnarowski w czasie kampanii wyborczej w 2007 r. Prywatyzacji
sprzeciwia³ siê tak skutecznie, ¿e pomimo strajkuj¹cej za³ogi rz¹d Donalda
Tuska sprzeda³ 10 proc. udzia³ów, a gdy straszono pracowników niewyp³aceniem czternastej pensji i zmuszano do podpisywania lojalek, to jako
pose³ Wojnarowski nie wzi¹³ ich w obronê. Co do po³¹czeñ PKP wci¹¿ nie

ma poci¹gów relacji G³ogów  Polkowice  Lubin  Legnica. Po tym jak
tymczasowo wprowadzono na przestarza³ych torach po³¹czenie Lubin 
Legnica  Wroc³aw okaza³o siê, ¿e jazda poci¹giem trwa d³u¿ej ni¿ autobusem. Ostatecznie zrezygnowano z po³¹czeñ kolejowych w LegnickoG³ogowskim Okrêgu Miedziowym, a w Lubinie nawet zburzono zrujnowany budynek dworca PKP.
W sprawie budowy drogi S-3 i zwi¹zanymi z t¹ kwesti¹ obietnicami z
2007 r., wystarczy zacytowaæ komunikaty Ministerstwa Transportu, zarz¹dzanego przez PO, z 2008 r.: Budowa drogi ekspresowej S-3 jest
jednym z priorytetów Rz¹du. Przedmiotowa inwestycja zosta³a ujêta w
Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012. ( ) Zgodnie z
przyjêtymi za³o¿eniami budowa drogi ekspresowej S-3 na odcinku Nowa
Sól  Legnica przewidziana jest do realizacji na lata 2010-2013 ( ) na
odcinku Legnica  Lubawka przewidziana jest do realizacji na lata 20092011. Obietnice i fakty przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co: mielimy jedziæ
kolej¹, ale pose³ zapomnia³ co mówi³ i mo¿emy tylko pomarzyæ o poci¹gach Pindolino w Zag³êbiu Miedziowym; Polska Mied mia³a nie byæ
poddana procesowi prywatyzacyjnemu, a sprzedano 10 proc. akcji za
przyzwoleniem pos³a Wojnarowskiego, który w Ministerstwie Skarbu
Pañstwa niczym Rejtan broni³ polskoci KGHM (choæ nie ma na to wiadków); drog¹ szybkiego ruchu S-3 ju¿ od pocz¹tku 2012 roku mielimy
jedziæ w góry, a za cztery miesi¹ce powinnimy móc jedziæ nad
morze. Te trzy sztandarowe obietnice dotyczy³y ubieg³ej kadencji. Mijaj¹
dwa lata kolejnej i jedyne co Platforma Obywatelska mo¿e zaoferowaæ (ze
statyst¹ ja nic nie mogê poza braniem diet w tle), to kolejna obietnica o
rozpisaniu przetargów na budowê drogi S-3 na odcinku Nowa Sól 
Legnica. Na razie rozpisano przetargi na budowê dwóch z piêciu odcinków, a wiêc ³¹cznie 33 kilometry Ciekawe gdzie podzia³y siê pieni¹dze,
za które mia³a byæ wybudowana droga S-3. Przeznaczono na konkretny
cel, czy wch³onê³a je dziura bud¿etowa?
Jak siê okazuje pose³ Wojnarowski zajmuje przedostatnie miejsce w rankingu obecnoci na posiedzeniach Sejmu. Trzeba byæ naprawdê zdolnym cz³owiekiem, ¿eby zaj¹æ 459. miejsce Swój brak obecnoci t³umaczy chorob¹ i czêstymi wizytami w szpitalu. Bardzo pos³owi wspó³czujemy i ¿yczymy szybkiego powrotu do zdrowia, ale ciekawi nas przypadek
z 2012 r. opisany przez Gazetê Polsk¹ Codziennie, gdy przywieziono
pos³a Wojnarowskiego ze szpitala karetk¹ na g³osowanie w sprawie
wotum zaufania dla rz¹du Donalda Tuska. Wtedy choroba nie przeszkadza³a, by wzi¹æ udzia³ w g³osowaniu? Ciekawe czy pose³ zap³aci³ za
transport karetk¹ na Wiejsk¹ i czy nikt w tym czasie nie umar³ przez zajêty
ambulans
Beata Sawicka
Ostatnio g³on¹ spraw¹ by³o uniewinnienie przez s¹d by³ej jeleniogórskiej pos³anki Platformy Obywatelskiej, Beaty Sawickiej. Pani Sawicka
bezczelnie wziê³a dwie ³apówki, a s¹d stwierdzi³, ¿e przy prowadzeniu
postêpowania przez Centralne Biuro Antykorupcyjne dosz³o do naruszeñ
procedur, przez co niby nie mo¿e skazaæ Beaty Sawickiej. Jednoczenie
podkreli³, ¿e czyn, którego dopuci³a siê Sawicka, z perspektywy moralnej by³ naganny
Karygodne by³o przyjêcie ³apówki przez osobê wybran¹ przez obywateli
do reprezentowania ich w parlamencie, jako pos³anka powinna byæ osob¹
nieskaziteln¹. Jej wypowiedzi, nagrane przez agentów CBA, te¿ pozostawiaj¹ wiele do ¿yczenia. Zaje*** ciê, zaje*** ciê. Ale wyrafinowany
skur**el  mówi³a o Grzegorzu Schetynie Beata Sawicka, o którego
pobicie prosi³a podstawionych agentów CBA. To jedna z wielu wypowiedzi pokazuj¹ca jak¹ osob¹ by³a ta Pani. Z perspektywy KGHM-u zab³ysnê³a wypowiedzi¹ o krêceniu lodów na prywatyzacji szpitala nale¿¹cego do
Miedziowego Centrum Zdrowia. Jak czas pokaza³, prywatyzacja polskich
szpitali to by³a tylko kwestia czasu pod rz¹dami PO, a Beata Sawicka
pope³ni³a falstart. Podsumowuj¹c dzia³alnoæ Beaty Sawickiej i polskich s¹dów, okazuje siê, ¿e mo¿na bezkarnie kraæ i przyjmowaæ
³apówki. W razie czego bêdzie siê odpowiadaæ tylko moralnie
Donald Tusk
Donalda ju¿ wiele lat w Zag³êbiu Miedziowym nie by³o i zapewne ju¿ nigdy
go tutaj nie zobaczymy. W sprawie KGHM-u twierdzi³, ¿e jest to bardzo
istotna spó³ka dla Polski i nie ma mowy o prywatyzacji. Po wygranych
wyborach sprzeda³ 10 proc. akcji, wprowadzi³ podatek od miedzi i srebra,
pobiera dywidendê, pozwoli³ kupiæ w czasie kryzysu kanadyjsk¹ spó³kê
za 10 mld z³ i wyprzedaæ aktywa telekomunikacyjne. Dla spo³ecznego
przyzwolenia swoich dzia³añ systematycznie przypomina³ ile to niby górnicy z Polskiej Miedzi zarabiaj¹ (uredniaj¹c pensje z Zarz¹dem oraz kadr¹
kierownicz¹) i znalaz³ wroga w zwi¹zkach zawodowych w ramach tematów zastêpczych.

Donald Tusk ma tendencjê, by nawo³ywaæ do ³amania prawa. Ciekawe
jest dzia³anie rz¹du zmierzaj¹ce do cigania Polaków niep³ac¹cych abonamentu telewizyjnego i ci¹gania nale¿noci. Jak siê okazuje, na pocz¹tku rz¹dów Donalda Tuska z abonamentu ci¹gano prawie 900 mln z³, a
po czterech latach wp³aty spad³y do zaledwie 400 mln z³. Problem w tym,
¿e za rz¹dów PiS-u Donald Tusk apelowa³ o niepos³uszeñstwo obywatelskie w postaci niep³acenia abonamentu  protestuj¹c przeciw rzekomo nieobiektywnej telewizji. Wygl¹da na to, ¿e Ci ludzie po prostu
pos³uchali szefa PO. Tylko dlaczego karze siê ich za to? I dlaczego Tusk
nie odpowiedzia³ za nawo³ywanie do ³amania prawa? Ma³o siê o tym
mówi w mediach, zupe³nie tak jakby dziennikarze zapomnieli, ¿e taka
sytuacja mia³a miejsce. Kolejnym przyk³adem nawo³ywania do ³amania
prawa przez Donalda Tuska jest wie¿a sprawa referendum ws. odwo³ania Hanny Gronkiewicz-Waltz. Szef PO apeluje, by Warszawiacy zbojkotowali referendum i w ten sposób poparli prezydent Warszawy z
ramienia Platformy. Zbyt ma³a frekwencja jest równoznaczna z niewa¿noci¹ g³osowania w przypadku referendum odwo³awczego. Jak na ironiê zawsze przed wyborami Donald Tusk apelowa³ o liczny udzia³ w wyborach.
Aleksander Grad
Bêd¹c jeszcze ministrem Aleksander Grad zas³u¿y³ siê partii, niezgodnym
z prawem, niepowo³aniem do Rady Nadzorczej KGHM trzech przedstawicieli pracowników. To za jego kadencji dosz³o do prowokacji sprzed Biura
Zarz¹du, gdzie prezes skry³ siê za kordonem uzbrojonej po zêby policji.
Aleksander Grad przede wszystkim zas³yn¹³ likwidacj¹ polskich stoczni.
Wygl¹da na to, ¿e partia w ramach nagrody zaproponowa³a mu sztucznie stworzon¹ synekurê w spó³ce j¹drowej. Jako prezes dwóch spó³ek
nale¿¹cych do PGE zarabia, jak sam twierdzi, 43 tys. z³ netto miesiêcznie.
Doniesienia medialne mówi³y o 110 tys. z³ brutto. Elektrownia atomowa
mia³a powstaæ do 2020 r. Nastêpnie przesuniêto termin na 2024 r. Okazuje siê, ¿e i z tym terminem mo¿e byæ problem. Czym tak w³aciwie ten Pan
siê zajmuje, skoro termin budowy elektrowni ci¹gle jest przesuwany 
braniem pieniêdzy?!
Ciekawe s¹ sprawy zwi¹zane z rodzin¹ dzia³acza Platformy Obywatelskiej.
Bracia Aleksander i Mieczys³aw Grad mieli firmê. Mieczys³aw porêczy³
swoim maj¹tkiem zobowi¹zania innej firmy. Gdy ta sta³a siê niewyp³acalna Pañstwowe Zak³ady Azotowe w Tarnowie podjê³y siê ci¹gniêcia nale¿noci z Mieczys³awa Grada. Po kilku latach rozpraw s¹dowych, wymiar
sprawiedliwoci zdecydowa³, ¿e Grad nie musi p³aciæ, bo podpisa³ weksel bez zgody ¿ony, z któr¹ ma wspólnotê maj¹tkow¹. Przeciêtnego
Kowalskiego s¹d szybko by zniszczy³. Interesuj¹cy jest te¿ w¹tek ¿ony
Aleksandra Grada. Firma geodezyjno-projektowa MGGP wygra³a ponad
30 przetargów, które organizowa³y spó³ki Skarbu Pañstwa i agencje rz¹dowe. Problem w tym, ¿e udzia³y w firmie MGGP ma ¿ona Aleksandra
Grada. Kilkanacie przetargów firma wygra³a nawet po tym, jak Aleksander Grad zosta³ ministrem.
Wypada³oby zmieniæ nazwê tej kolesiowskiej organizacji.
Tylko której nazwy u¿yæ: Puste Obietnice czy Partia Ob³udy?

Zwi¹zki s¹ potrzebne,
niestety
Z Jerzym Wratnym (Instytut Nauk Prawnych oraz Instytut Pracy i Spraw
Socjalnych PAN) rozmawia Mira Suchodolska z Dziennika Gazety Prawnej (09.08.2013)
Zaka³a pracodawców. Roszczeniowe warcho³y. To wszystko o zwi¹zkach zawodowych. Ostatnio ich krytycy mówi¹ wprost, ze nic z³ego by
siê nie sta³o, gdyby je zlikwidowano. Ma³o tego  spo³eczeñstwo
odetchnê³oby z ulg¹.
Trudno mi sobie wyobraziæ likwidacjê zwi¹zków, bo do czego bymy
wrócili? Do bezwzglêdnego kapitalizmu z XIX wieku z prac¹ dzieci, wyzyskiem, brakiem regu³ miêdzy prac¹ a kapita³em? Zwi¹zki s¹ potrzebne 
zarówno pracownikom, jak i pracodawcom, bo s¹ elementem równowa¿¹cym uk³ad si³. Pojawi³y siê czynniki, które os³abiaj¹ ten wypracowany
przez dziesiêciolecia konsensus. Choæby nowe umowy reguluj¹ce zatrudnienie  zamiast etatów mamy dzi czêsto samozatrudnienie czy
umowy cywilnoprawne. Ale podzia³ na daj¹cych zatrudnienie i wykonuj¹cych pracê nadal siê utrzymuje i nadal generuje konflikty.

To kwestia tradycji, kultury, tak¿e prawodawstwa, Francuzi maj¹ je
tak ustawione, ¿e tamtejsi pracodawcy maj¹ obowi¹zek dogadaæ siê
z przedstawicielami za³óg. U nas niby te¿, ale w sumie niekoniecznie.
Sprawa jest bardziej skomplikowana. Tam, ale tak¿e w Niemczech i w
wielu innych krajach, gdzie zwi¹zki na poziomie zak³adów pracy albo w
ogóle nie dzia³aj¹, albo ich uprawnienia s¹ stosunkowo skromne, wielk¹
moc sprawcz¹ maj¹ ich centrale. One potrafi¹ przekonaæ osoby nie zrzeszone, ¿eby na ich wezwanie wysz³y na ulice, co u nas zupe³nie siê nie
udaje. Ale ma pani racjê, ¿e nasze rozwi¹zania prawne nie sprzyjaj¹ dialogowi pracodawców z pracobiorcami Niby s¹ przepisy, ¿e pracodawca,
jeli zwi¹zki chc¹ negocjowaæ uk³ad zbiorowy, ma obowi¹zek usi¹æ do
rozmów. Ale nie ma ju¿ obowi¹zku, ¿eby siê dogadaæ. St¹d wiele przepisów jest martwych. Ponadto bywa, ¿e zwi¹zki nie maj¹ po prostu z kim
rozmawiaæ, bo pracodawcy  jeli uk³ad mia³by dotyczyæ wiêcej ni¿ jednego zak³adu pracy  nie tworz¹ cia³ zbiorowych uprawnionych do takich
rozmów. Po prostu nie chc¹, ¿eby im zawracaæ g³owê zwiêkszaniem uprawnieñ pracowniczych. Inna sprawa, ¿e nasz kodeks pracy przyznaje pracownikom prawa i wiadczenia na wysokim poziomie, wiêc pracodawcy
nie s¹ zainteresowani, ¿eby dawaæ za³ogom jeszcze wiêcej. Zw³aszcza w
sytuacji spowolnienia gospodarczego. Dzi to pracodawca dyktuje warunki, nie pracownicy. Oni s¹ sk³onni rezygnowaæ ze swoich uprawnieñ,
godziæ siê na obni¿anie pensji, aby tylko zachowaæ pracê.
Dlatego czêciej dzi s³ychaæ o likwidacji uk³adów zbiorowych i o
zmniejszaniu wiadczeñ.
Znam przypadki, gdy pracodawcy myl¹ nawet o rozwi¹zaniu swoich
organizacji, ¿eby tym samym zlikwidowaæ uk³ady zawarte w poprzednich
latach. Bo jeli zabraknie partnera, nie bêdzie tym samym na kim wymuszaæ warunków zawartego porozumienia. Inna sprawa, ¿e te uk³ady s¹
ma³o elastyczne, narzucaj¹ firmom warunki, które s¹ trudne do spe³nienia, i zw³aszcza jeli dotycz¹ du¿ych bran¿, s¹ bardzo kosztowne.
Wiêc mo¿e rozwa¿my. Na zimno, bez emocji, co by siê faktycznie
sta³o, gdyby zabrak³o zwi¹zków? Po co komu takle s³abe twory, le
umocowane prawnie, które tylko strajkowaæ potrafi¹ i krzyczeæ?
Mo¿e i one s¹ s³abe, na pewno wymagaj¹ reformy, ale likwidowaæ ich bym
nie radzi³. Bo pierwsza razem ze zwi¹zkami zniknê³aby ochrona stosunków pracy. Dzi, jeli pracodawca chce kogo zwolniæ, musi najpierw
zasiêgn¹æ ich opinii na ten temat.
Proszê wybaczyæ, ¿e wejdê w s³owo, ale jeli kto chce zwolniæ pracownika, zawsze znajdzie jaki sposób i ¿adna zwi¹zkowa opinia go
nie powstrzyma.
A ja siê z pani¹ nie zgodzê, bo to zale¿y od si³y organizacji w zak³adzie.
Poza tym nawet jeli zwi¹zek nie jest w stanie zapobiec zwolnieniu konkretnej osoby, mo¿e zg³osiæ zastrze¿enia do decyzji pracodawcy. I ju¿
samo to mo¿e byæ argumentem np. w s¹dzie pracy przes¹dzaj¹cym o
decyzji o przywróceniu do pracy albo zas¹dzeniu wyp³aty odszkodowania, jeli zwolnienie odby³o siê z pogwa³ceniem prawa. Bo zdarzaj¹ siê
ekstremalne sytuacje, kiedy np. kobieta w zawansowanej ci¹¿y dostaje
dyscyplinarkê nie dlatego, ¿e zrobi³a co z³ego, ale po prostu jako przysz³a
mama nie jest ju¿ dla w³aciciela firmy atrakcyjnym pracownikiem. Obawiam siê, ¿e gdyby nie organizacje, które s¹ stró¿em praw i pracowniczych interesów, wszyscy bymy pracowali po kilkanacie godzin dziennie, bez op³aconych nadgodzin, nie wyje¿d¿aj¹c na urlopy.
( )
Gdyby zlikwidowaæ zwi¹zki, spad³yby koszty pracodawców. A w du¿ych firmach s¹ to powa¿ne kwoty: 10 mln z³ w KGHM, 12 mln z³ w JSW,
w Kampanii Wêglowej 10 mln z³. Mo¿na powiedzieæ, ¿e to du¿e firmy
i je staæ. Ale dla tych mniejszych i ubo¿szych koszty oddelegowania
dzia³aczy zwi¹zkowych czy op³acanie ich biur stanowi¹ powa¿ne obci¹¿enie.
W tych wszystkich wyliczeniach jest sporo demagogii, ale faktycznie
pracodawcy bardzo siê na te wszystkie wydatki uskar¿aj¹, bo do tego, o
czym pani mówi³a, dochodz¹ jeszcze koszty doranego zwalniania dzia³aczy zwi¹zkowych do pe³nienia funkcji zwi¹zkowych  za co zak³ad mu
p³aci. Trzeba szukaæ oszczêdnoci, ale mo¿e w inny sposób ni¿ proponowane przez pani¹ wylewanie dziecka z k¹piel¹. Ja bym zacz¹³ od przyjrzenia siê pensjom liderów. Bo obowi¹zuj¹ca zasada, ¿e ich miesiêczna stawka
wynosi tyle, ile zarabiali przed objêciem funkcji, nie jest zdrowa. Mo¿e
lepiej by by³o przyj¹æ za³o¿enie, i¿ bêdzie to kwota odpowiadaj¹ca redniemu wynagrodzeniu w danym zak³adzie  tak chyba by³oby sprawiedliwiej.

Ci, którzy zarabiaj¹  jak jeden z liderów zwi¹zkowych w PKP Cargo 
ponad 30 tys. z³ miesiêcznie, nigdy siê na to nie zgodz¹.
To jest trochê tak, jak z newsem o tym, ¿e cz³owiek pogryz³ psa. Wiêkszoæ dzia³aczy zarabia po 2-3 tys. z³, ale taka informacja nie jest szczególnie atrakcyjna dla mediów. Jednak uregulowanie kwestii wynagrodzeñ
funkcyjnych dzia³aczy wszystkim wysz³oby na korzyæ  pracodawcom
finansowo, a samym zwi¹zkom wizerunkowo. Jednak jestem przekonany, ¿e sugestie, jakie siê pojawi³y ostatnio, aby zwi¹zki utrzymywa³y siê
tylko ze sk³adek cz³onkowskich, s¹ nieporozumieniem. Choæby z tego
powodu, ¿e nie by³yby siê w stanie z tego utrzymaæ. Ortodoksyjnym
libera³om byæ mo¿e by³aby na rêkê taka sytuacja, kiedy pracownicy nie
maj¹ nic do powiedzenia. Ale taka sytuacja daleka jest od miêdzynarodowych standardów pañstw demokratycznych. Nie znam normalnego pañstwa, gdzie nie dzia³a³yby organizacje pracownicze. Nie tylko w uznawanych za miêkkie i socjalne krajach europejskich, ale tak¿e np. w USA czy
Japonii maj¹ one wiele do powiedzenia i nikt powa¿ny nie odwa¿y siê
nawo³ywaæ do ich likwidacji. ( )

Czas oburzonych?
Czas wkurzonych? A mo¿e
mamy to w d ?
Ruszamy siê, zosta³ wyznaczony termin, organizujemy autobusy,
zbieramy chêtnych i koledzy, którzy wiecznie narzekali na Tuska,
podatek miedziowy, podwy¿szany podatek VAT, zabierane ulgi, brak
podwy¿ek p³ac, od kiedy rz¹dzi Platforma coraz wiêksz¹ dro¿yznê 
nagle jako tak ucichli. Poprawi³o im siê? No nie. Dostali podwy¿kê? No nie. A mo¿e umorzyli im d³ugi w banku? Te¿ nie. Okazuje siê,
¿e wielu tych narzekaczy ma akurat teraz (wesele, chrzciny czy jakie
inne wa¿ne imieniny), jakie nie do ominiêcia wydarzenie. WSTYD
Panowie, WSTYD! Jest dobra okazja pokazaæ ca³emu rz¹dowi, ¿e
mamy doæ marnotrawienia naszych pieniêdzy, grabienia KGHM-u
oraz pl¹drowania domowych bud¿etów  to wszystko powinno siê
skoñczyæ! Mo¿na pokazaæ wspóln¹ si³ê, trzeba tylko pojechaæ. Kiedy bêdzie taka nastêpna okazja? Mo¿e nigdy. Ze stoczni szczeciñskiej ju¿ nie ma kto pojechaæ. Kto wie komu bli¿ej do losu stoczniowców? Mamy o co walczyæ i to najmniejsza z mo¿liwych cena
jak¹ mamy zap³aciæ. Jedyny koszt to tylko 1-2 dni wolnego i nie
pitolcie, ¿e nie mo¿ecie. Potrzebna jest teraz pe³na mobilizacja. Dlaczego mamy byæ niewolnikami u panów Pracodawców, nie oszukujmy siê, czêsto buduj¹cych swoje fortuny na krzywdzie robotników.
Istot¹ nie jest nasz zak³ad, ale czy nie mamy o kogo siê upominaæ?
Nasze ¿ony, dziewczyny, dzieci czy ogólnie rodzina ma byæ niewolnikiem u Pana, który stwierdzi np., ¿e od kwietnia do wrzenia pracujesz kobieto po 12 godzin, w pozosta³e miesi¹ce po 4 godziny, ewentualnie jutro pracujesz od 7 do 11 i od 16 do 22, a pojutrze to
zobaczymy, a jak nie to won. Na zap³acenie za nadgodziny te¿ nie ma
co liczyæ. Tak ma to wygl¹daæ. I co wtedy zostanie z naszych rodzin?! Kto siê zajmie naszymi dzieæmi? System WSP ju¿ wielu namiesza³, teraz jeszcze to. Mo¿e w³anie o to chodzi, ¿eby nasze dzieci
w przedszkolach uczyæ masturbacji (takie pomys³y s¹ promowane
w edukacji ju¿ dzi), kontaktów homoseksualnych i innych nowoczesnych myli unijnych zboczeñców. Jaki bêdziesz mia³ wp³yw na
swoj¹ rodzinê? Jak bêdzie wygl¹da³o nasze ¿ycie? To s¹ sprawy,
które s¹ najwa¿niejsze i nie ma co siê ogl¹daæ na kierowników, którzy krzywo patrz¹ na s³upki frekwencji, tylko trzeba im powiedzieæ,
¿e te¿ powinni jechaæ. Wielka manifestacja górników w 2005 roku
obroni³a emerytury górnicze, ale wtedy poza kilkoma autobusami
nas tam nie by³o, nie wstyd wam Panowie? Teraz te¿ liczycie, ¿e kto
co wywalczy za nas? Solidarnoæ KGHM, jako bran¿a górnicza, jedzie 11. wrzenia, Zarz¹d Regionu 14. wrzenia. We los w
swoje rêce i jed z kolegami z pracy do Warszawy.
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