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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

Na 9 stycznia zaplanowano spotkanie pracodawcy z organizacjami zwi¹zkowymi

Arogancka propozycja
Zgodnie z naszymi przewidywaniami wprowadzony przez rz¹d Tuska
podatek od niektórych kopalin wp³yn¹³ na obni¿enie pracownikom
nagrody rocznej za zysk w 2013 roku. Solidarnoæ zaproponowa³a
stronom ZUZP zmianê zapisów w Za³¹czniku Nr 11 Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy ws. nagrody rocznej. Rozwi¹zanie polega na
zmodyfikowaniu obecnych zapisów dotycz¹cych warunków wyp³aty
tej nagrody i uniezale¿nienie od odprowadzonego podatku od miedzi i srebra. Okaza³o siê, ¿e Prezes Zarz¹du nie szuka uczciwego rozwi¹zania tego problemu, lecz chce wykorzystaæ sytuacjê, aby kolejny
raz oskubaæ pracowników. W dodatku podczas rozmów p³acowych na
pocz¹tku 2013 roku obiecywa³ maksymaln¹ wysokoæ nagrody za
2013 rok  24%. Prezes ju¿ kolejny raz nie dotrzyma³ s³owa. Propozycja SKGRM znajduje siê na stronie www.skgrm.pl i tablicach zwi¹zkowych.
Propozycja pracodawcy zak³ada obni¿kê wysokoci nagrody z zysku o
4%. Zostanie niby zrekompensowana podniesieniem stawek p³ac zasadniczych o 4%. Ma to spowodowaæ, ¿e wskanik wzrostu przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia wg zarz¹du wyniesie 2,4%. W konsekwencji roczny dochód pracowników i tak bêdzie ni¿szy, czyli zamiast
podwy¿ki p³ac bêdzie kolejny rok spadku p³acy realnej. Po kilku latach
zastoju Zarz¹d proponuje jednorazowy wzrost stawek, ale w zamian ka¿dego roku bêdzie wyp³acaæ ni¿sz¹ nagrodê z zysku. Tak w³anie wygl¹daj¹ podwy¿ki p³ac. Tusk nak³ada 2 mld z³ haraczu na KGHM, a pos³uszny
Zarz¹d wspania³omylnie szuka oszczêdnoci w zarobkach pracowników. Po wypowiedzi dla lubiñskich mediów rzecznika KGHM Pana Dariusza Wyborskiego mo¿na nawet stwierdziæ, ¿e nikt nie zauwa¿y³ odprowadzenia 2 mld z³ podatku od miedzi i srebra w 2013 r.: Po to przewidywalimy ró¿ne sytuacje, zwi¹zane tak¿e i z cenami miedzi, bo to jest g³ówny
czynnik, który powoduje mniejszy zysk w tym roku, ¿e wtedy kiedy jest
gorzej nagroda jest mniejsza. Kiedy jest lepiej nagroda jest wiêksza, aczkolwiek faktycznie w ostatnich latach 24% to by³o sporo.  rzecznikowi
a¿ cisnê³o siê na usta, ¿e 24% nagrody rocznej to zdecydowanie za du¿o
i trzeba to ukróciæ. Na 9 stycznia zaplanowano spotkanie stron Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy. Tymczasem na propozycjê Zarz¹du w
imieniu Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi odpowiedzia³ Przewodnicz¹cy Józef Czyczerski. Poni¿ej treæ pisma.
W nawi¹zaniu do propozycji Zarz¹du, dotycz¹cej kszta³towania wynagrodzeñ i wiadczeñ pracowniczych w 2014 roku przes³anych pismem
PK/121/2013 z 12 grudnia 2013r. w imieniu Sekcji Krajowej Górnictwa
Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ informujemy, ¿e z³o¿one przez Zarz¹d KGHM
Polska Mied S.A. propozycje s¹ nie do przyjêcia. Kolejny rok z rzêdu
Zarz¹d d¹¿y do zamro¿enia stawek osobistego zaszeregowania dewastuj¹c przy tym Za³¹cznik nr 2 do Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy dla Pracowników KGHM Polska Mied S.A. Wskanik wzrostu przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia jest realizowany tylko poprzez wzrost
ekwiwalentu za deputat wêglowy oraz manipulacje ksiêgowo statystyczne, zwi¹zane z zatrudnieniem.
Jestemy przekonani, ¿e jedynym wyjciem jest kwotowe podwy¿szenie
stawek osobistego zaszeregowania, rekompensuj¹ce inflacjê i spadek
p³acy realnej, który by³ neutralizowany w ostatnich latach poprzez wyp³aty dodatkowej nagrody z zysku. Kompromituj¹c¹ Zarz¹d propozycj¹ jest

pomys³ wykorzystania negatywnego skutku podatku od miedzi i srebra,
wprowadzonego z naruszeniem prawa przez Rz¹d Donalda Tuska. Propozycje wprowadzenia zmian w tabeli za³¹cznika nr 11 do ZUZP, które
zmniejsz¹ pracownikom wysokoæ nagrody z zysku w najbli¿szych latach uwa¿amy za nieuczciwe i wrêcz skandaliczne.
Po raz kolejny podkrelamy, ¿e jedynym logicznym rozwi¹zaniem jest
zmiana zapisu w tabeli Za³¹cznika nr 11, okrelaj¹ca osi¹gniêty zysk na:
Wysokoæ zysku netto powiêkszonego o podatek od wydobycia niektórych kopalin Jest to propozycja, która zmierza do zneutralizowania
fiskalizmu rz¹du przerzucanego obecnie na barki zwyk³ych pracowników.
w imieniu SKGRM NSZZ Solidarnoæ
Przewodnicz¹cy Józef Czyczerski

Nazwiska diamentów tajne,
a Polska Mied ma³o chwytliwa
Pismo Prezesa Herberta Wirtha nie rozwia³o w¹tpliwoci co do szastania pieniêdzmi na szkolenia tzw. menad¿erów. Odpowied Prezesa na pismo Przewodnicz¹cego Józefa Czyczerskiego zawiera ma³o
konkretów i du¿o ³adnych hase³. Prezes Wirth nie ujawni³ listy 40
menad¿erskich diamentów, których za 4,5 mln z³ bêdzie przez dwa
lata wysy³a³ na cokwartalne szkolenia do Szwajcarii i Stanów Zjednoczonych. Nie odpowiedzia³ te¿ czy na licie znajduj¹ siê dzia³acze
Platformy Obywatelskiej bêd¹cy w podesz³ym wieku. Prezes twierdzi, ¿e nie mo¿e nikogo dyskryminowaæ ze wzglêdu na wiek czy sympatie polityczne. Problem w tym, ¿e Solidarnoæ podejrzewa faworyzowanie pewnych osób Przedstawione kryteria selekcji kandydatów do zagranicznego szkolenia s¹ bardzo szeroko opisane, co daje
mo¿liwoæ dowolnej interpretacji i swobodnego wyboru. Czy¿by Zarz¹d mia³ co do ukrycia?
Konsekwentnie bêdziemy domagaæ siê ujawnienia imiennej listy najlepszych z najlepszych. Nie mo¿e byæ tak, ¿eby wybrañcy mieli zagwarantowane godne p³ace, kursy jêzykowe i do tego jeszcze darmowe egzotyczne
szkolenia  czym chlubi siê sam Prezes, choæ mówi o szkoleniu wszystkich pracowników (dla jednych szkolenie BHP, dla innych USA stan Kolorado). Problem w tym, ¿e takie bonusy dotycz¹ tylko tzw. mietanki towarzyskiej. Zwykli pracownicy we w³asnym zakresie i za w³asne pieni¹dze
koñcz¹ wy¿sze studia i ucz¹ siê jêzyków. Tylko nielicznym udaje siê awansowaæ.
W kwestii skrócenia nazwy firmy z KGHM Polska Mied do samego KGHM
Prezes argumentuje, ¿e KGHM Polska Mied zachowa dotychczasow¹
nazwê prawn¹, a bêdzie natomiast dzia³aæ pod wspóln¹ mark¹ KGHM.
Jednak¿e zamiast czerpaæ wzorce z krajów trzeciego wiata mo¿e warto w
tej kwestii powieliæ politykê Chin, z którymi KGHM wspó³pracuje. Bank
of China, PetroChina, China Construction Bank, Sinopec-China Petroleum, Agricultural Bank of China, China Mobile to jedne z najwiêkszych
firm wiata. Jest te¿ China Minmetals Corporation, z którym KGHM Polska
Mied objê³o mecenatem £azienki Królewskie. Chiny stawiaj¹ na (cytuj¹c
terminologiê Prezesa) brandingow¹ politykê promowania w³asnego
kraju. Nasz kraj ma niewiele miêdzynarodowych firm dlatego uwa¿amy za
niezbêdne, aby KGHM Polish Copper promowa³ Polskê. Wbrew temu co
g³osi dramatopisarz Prezes Herbert Wirth w swoim pimie do Przewodnicz¹cego Józefa Czyczerskiego, pozostawienie obecnej marki nie spowo-

duje miêdzynarodowego zastoju w rozwoju i biznesowych kontaktach.
Brak ju¿ s³ów na komentarz do tej sprawy. Poni¿ej publikujemy pismo
Prezesa Herberta Wirtha z 20 grudnia 2013r.  dla wytrwa³ych.
( ) nawi¹zuj¹c do Pana kolejnej korespondencji dotycz¹cej zagadnieñ
brandingu i wizerunku Spó³ki oraz kwestii szkoleñ pracowniczych z zadowoleniem przyjmujê Pana zainteresowanie tymi zagadnieniami, wyra¿am jednak swoje zaniepokojenie. Powinien Pan zdawaæ sobie sprawê,
¿e tego typu wypowiedzi mog¹ zaszkodziæ wizerunkowi Spó³ki.
Informujê Pana, ¿e kompleksowe badania, audyt i analiza konkurencji
jednoznacznie pokaza³y, ¿e jestemy mark¹ jeszcze nieznan¹ w wiecie.
To nie przypadek, ¿e prace nad rozwojem marki trwaj¹ w³anie teraz,
kiedy weszlimy w nowy etap rozwoju i jestemy w³acicielem kopalñ i
projektów w Kanadzie, USA i Chile. W³aciwie spozycjonowana i uznana
marka KGHM bêdzie nam pomaga³a w realizacji biznesowej strategii,
która zak³ada miêdzynarodowy rozwój.
Po raz kolejny podkrelam, ¿e KGHM nie zamierza wykrelaæ z nazwy
Spó³ki s³ów Polska Mied, tylko wspólnie z wydobywczymi Spó³kami
Grupy Kapita³owej bêdzie siê pos³ugiwaæ wspóln¹ mark¹ KGHM. KGHM
to marka, która symbolizuje piêkne tradycje i dumê z naszego górnictwa.
Rebranding, pozycjonowanie i zarz¹dzanie mark¹ to, wbrew temu co
mo¿e siê laikom wydawaæ, trudne procesy. Ich w³aciwe przeprowadzenie wymaga rozleg³ej i g³êbokiej wiedzy, dowiadczenia, znajomoæ rynku oraz mechanizmów, które wp³ywaj¹ na kszta³towanie wizerunku. Zarz¹d, zgodnie ze swoimi kompetencjami, prowadzi wiadom¹ politykê
zarz¹dzania mark¹, któr¹ realizuje zespó³ kompetentnych pracowników
Spó³ki wraz ze specjalistami z bran¿y. Kszta³towanie wizerunku jest procesem ci¹g³ym i ma wp³yw na efekty biznesowe firmy.
Co do zakresu szkoleñ i sposobu ich organizacji - zapewniam Pana, ¿e w
KGHM jest to element wiadomej polityki zarz¹dzania personelem, nale¿¹cy do kompetencji zarz¹du, oparty na wszechstronnej analizie potrzeb
naszej Spó³ki, tak¿e zg³aszanych bezporednio przez pracowników. Kwalifikuj¹c pracowników do szkoleñ, jako odpowiedzialny pracodawca, nie
mo¿emy dyskryminowaæ nikogo ze wzglêdu na wiek, p³eæ, sympatie
polityczne, czy te¿ wyznawan¹ religiê.
Co roku przeprowadzamy tysi¹ce szkoleñ zawodowych oraz mened¿erskich dla pracowników KGHM. Dziêki stabilnemu poziomowi inwestycji
w rozwój kapita³u ludzkiego oraz realizacji d³ugofalowej strategii rozwoju
pracowników, zakres realizowanych w KGHM szkoleñ wykracza poza
standardy rynkowe. Jest to szerokie spektrum tematyczne: BHP, zwi¹zane ze zdobywaniem uprawnieñ zawodowych, kursy jêzykowe, programy
budowy efektywnych zespo³ów i rozwoju kompetencji kierowniczych,
komunikacyjnych, a tak¿e kontynuacjê edukacji na studiach dyplomowych i podyplomowych. W ubieg³ym roku pracownicy KGHM uczestniczyli w 30 tys. szkoleñ, co oznacza, ¿e wiêkszoæ zatrudnionych bra³a
udzia³ w wiêcej ni¿ jednym szkoleniu. W tym roku w kursach jêzykowych
bierze udzia³ ponad 500 osób i liczymy, ¿e w przysz³ym roku bêdzie ich
jeszcze wiêcej. KGHM inwestuje w kompetencje jêzykowe pracowników
widz¹c w tym szansê na ich dalszy rozwój w skali globalnej.
Program KGHM Executive Academy jest skierowany do kadry eksperckiej i menad¿erskiej, która bêdzie zarz¹dzaæ naszymi aktywami w skali
wiatowej. Nabór do Programu KGHM Executive Academy realizowany
by³ wieloetapowo od grudnia 2012 roku. Kandydatów zg³aszali cz³onkowie zarz¹du, Rady Koordynacyjnej Biznesu, a tak¿e kierownicy projektów
i cz³onkowie zespo³ów miêdzyoddzia³owych. W ocenie i selekcji kandydatów pod uwagê brane by³y miêdzy innymi dotychczasowe wyniki ich
pracy, dowiadczenie w projektach strategicznych (tak¿e miêdzynarodowych), dotychczasowa cie¿ka rozwoju oraz proponowana cie¿ka rozwoju w skali globalnej firmy. W gronie uczestników programu znaleli siê
reprezentanci wszystkich istotnych obszarów funkcjonowania Spó³ki,
zaczynaj¹c od eksploracji, poprzez poszczególne etapy produkcji, na
handlu i logistyce koñcz¹c. Najwiêkszy nacisk po³o¿ono przy tym na
uczestników zwi¹zanych bezporednio z produkcj¹. Zastosowalimy
najlepsze praktyki z tego typu Programów, które s¹ standardem w globalnych firmach.
Zapewniam Pana i przypomnê raz jeszcze, ¿e wszystkie podejmowane
przez zarz¹d dzia³ania - równie¿ rebranding oraz polityka szkoleñ - s³u¿¹
wzmocnieniu pozycji KGHM, co przek³ada siê tak¿e na stabilizacjê miejsc
pracy naszych pracowników w Zag³êbiu Miedziowym.

W naszej ocenie Rebranding wi¹¿e siê z koniecznoci¹ wymiany oznakowania we wszystkich placówkach firmy, na pojazdach, w publikacjach
itd. W przypadku zmiany nazwy firmy wi¹¿e siê te¿ z koniecznoci¹ przeprowadzenia kampanii informacyjnej w mediach. Ten fragment definicji
rebrandingu jest rzeczywistym motywem dzia³ania prezesa, bo bêdzie
mo¿na daæ zarobiæ zaprzyjanionym firmom. Ca³a korespondencja
zwi¹zana z tym tematem jest dostêpna na stronie www.skgrm.pl w
informacji z 10 grudnia 2013r. pt.: Solidarnoæ nie zgadza siê na
kolejne wydatki.

Informacje z O/ZG
Polkowice-Sieroszowice
Uszkodzenia samochodów
W dniach 4-7 grudnia 2013r. mia³y miejsce silne podmuchy wiatru i opady niegu, które w nocy z 5 na 6 grudnia oderwa³y zewnêtrzn¹ konstrukcjê szybu SW-1. Niew³aciwie zabezpieczone elementy uszkodzi³y stoj¹ce
na zak³adowym parkingu samochody pracowników. Przewodnicz¹cy
Bogus³aw Szarek wyst¹pi³ do dyrekcji o informacjê, jak i kiedy pracodawca zamierza naprawiæ pracownikom uszkodzone pojazdy. Dodatkowo zapyta³ o sposób zabezpieczenia konstrukcji szybu, ¿eby w przysz³oci unikn¹æ podobnej sytuacji, przez któr¹ oprócz uszkodzeñ samochodów móg³
kto ucierpieæ.
Zmieniono ju¿ anga¿e ok. 50 osobom
Solidarnoæ wnioskowa³a do dyrekcji ws. 72 operatorów, którym pomimo posiadania kursu górnika nie by³y zmieniane anga¿e na Górników
Operatorów Samojezdnych Maszyn Górniczych Przodkowych pod ziemi¹. Po interwencji u Prezesa KGHM, dyrekcja przysta³a na wniosek Solidarnoci i dosz³o ju¿ do zmian anga¿y ok. 50 operatorom. Przewodnicz¹cy Bogus³aw Szarek apeluje do pracowników, którym jeszcze nie zmieniono anga¿y, by zg³osili siê do biura Komisji Zak³adowej NSZZ Solidarnoæ
O/ZG Polkowice-Sieroszowice.

Porozumienie p³acowe
w Energetyce
Strony Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy 17 grudnia zawar³y porozumienie, które ustanowi³o dwa kluczowe elementy dla pracowników
Energetyki. Wszyscy zatrudnieni w spó³ce na dzieñ 31 grudnia 2013 r.
dostan¹ podwy¿kê wynagrodzenia zasadniczego o 3%. Dodatkowo o
1% wzronie sk³adka podstawowa na Pracowniczy Program Emerytalny
(z 6% do maksymalnej wartoci 7%). Ze strony Solidarnoci w negocjacjach uczestniczyli Przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej Jaros³aw Ratka
oraz Eugeniusz Tatuko, Krzysztof Nonas i Zbigniew Rogalski.

P³aca godziwa
Nieustannie s³yszymy opinie rodowisk biznesu, ¿e p³ace w Polsce s¹
zbyt wysokie. Wysokie koszty pracy maj¹ rzekomo byæ powodem niskiej
op³acalnoci dzia³alnoci gospodarczej i w konsekwencji przyczyn¹ wysokiego bezrobocia. Ni¿sze wynagrodzenia mog³yby wed³ug tej logiki
poprawiæ wyniki finansowe przedsiêbiorstw, a to sk³ania³oby przedsiêbiorców do zwiêkszenia ofert pracy.
Powy¿sz¹ tezê pracodawcy powtarzaj¹ jak mantrê zgodnie z zasad¹, ¿e
stale powielana nieprawda utrwali siê w wiadomoci obywateli. Faktycznym celem tego zabiegu propagandowego jest zniechêcanie do starañ o podwy¿ki p³ac. Ws³uchuj¹c siê w wypowiedzi ludzi biznesu, mo¿na
dojæ do wniosku, ¿e p³ace zawsze s¹ zbyt wysokie. Tak¹ opiniê mo¿na
by³o us³yszeæ nawet wówczas, gdy rz¹d obni¿y³ w 2007 roku pracownicz¹ sk³adkê rentow¹ p³acon¹ przez pracodawców. A przecie¿ to rozwi¹zanie w sposób oczywisty obni¿a³o koszty pracy.
Na szarym koñcu
Pogl¹d o zbyt wysokich kosztach pracy w Polsce jest nieprawdziwy. Udzia³
kosztów zwi¹zanych z zatrudnieniem w produkcie krajowym brutto wy-

nosi³ w Polsce w 2011 roku tylko 36% i by³ ni¿szy ni¿ na S³owacji (37,5%
PKB), w Czechach (42,0% PKB) czy w Estonii (46,7% PKB). Daleko nam w
tej dziedzinie do Niemiec (51,2% PKB), Szwecji (57,6% PKB), Francji (53,5%
PKB) i Belgii (55,4% PKB). redni udzia³ kosztów zwi¹zanych z zatrudnieniem w PKB dla ca³ej Unii Europejskiej wynosi³ w 2011 roku 50%.
Co wiêcej, obci¹¿enie PKB kosztami zwi¹zanymi z zatrudnieniem spad³o
w Polsce w latach 2000-2011 z 40% do 36% PKB, a zatem jednostkowe
koszty pracy obni¿y³y siê. Sta³o siê tak, dlatego, ¿e w tym okresie szybciej
ros³a wydajnoæ pracy. Owoce wzrostu produktywnoci pracowników
przejêli, wiêc pracodawcy. Nic dziwnego, ¿e zyski przedsiêbiorstw ros³y
znacznie szybciej ni¿ fundusz wynagrodzeñ pracowników.
Niekorzystne tendencje w podziale dochodu narodowego potwierdzaj¹
dane Eurostatu odnonie do kszta³towania siê rednich miesiêcznych
wynagrodzeñ brutto w Unii Europejskiej w 2011 roku. Ze redni¹ miesiêczn¹ pensj¹ 3500 z³ brutto wyprzedzamy tylko £otwê, Litwê, Rumuniê, Bu³gariê i Albaniê. Wród europejskich krajów postkomunistycznych
wyprzedzaj¹ nas Wêgry (3550 z³), Estonia (3600 z³), S³owacja (3750 z³) i
Czechy (4100 z³). Bardzo daleko nam do poziomu p³ac w starej Unii Europejskiej. rednia p³aca w Niemczech wynosi bowiem 10 100 z³, w Wielkiej
Brytanii 10 800 z³, we Francji 11 000 z³, w Szwecji 12430 z³, a w maleñkiej
Danii a¿ 15 870 z³. Ró¿nice wynagrodzeñ s¹ wiêc ra¿¹ce na niekorzyæ
polskich pracowników.
To siê nie op³aca
Mimo ¿e p³ace w Polsce s¹ trzykrotnie ni¿sze ni¿ w Niemczech, to bezrobocie w Polsce jest dwukrotnie wy¿sze ni¿ u naszego zachodniego s¹siada. Problem konkurencyjnoci polskiej gospodarki nie wi¹¿e siê zatem z
ró¿nicami w poziomie wynagrodzeñ. róde³ poprawy miêdzynarodowej
pozycji konkurencyjnej trzeba upatrywaæ gdzie indziej ani¿eli w utrzymywaniu niskich p³ac.
Rozwój oparty na wysokiej konkurencyjnoci p³acowej nie prowadzi ku
nowoczesnoci. Niskie p³ace zachêcaj¹ sektor prywatny do wyboru przedsiêwziêæ inwestycyjnych pracoch³onnych, kapita³ooszczêdnych, a wiêc
do preferowania rozwoju w niewielkim stopniu innowacyjnego i technologicznie zaawansowanego. Nie zachêcaj¹ do postêpu technicznego.
Wprost przeciwnie, zachêcaj¹ do rozwoju ekstensywnego, do preferowania rozwi¹zañ nienowoczesnych, gdzie wysi³ek fizyczny jest dominuj¹cym czynnikiem wzrostu produkcji.
Niskie p³ace nie zachêcaj¹ do podnoszenia wydajnoci pracy. Pracownik
le op³acany jest ma³o wydajny. Godziwe wynagrodzenia zachêcaj¹ do
zwiêkszania produktywnoci pracy. Je¿eli wydajnoæ pracy ronie szybciej ni¿ p³ace, to spadaj¹ jednostkowe koszty pracy. W ten sposób gospodarka mo¿e konkurowaæ niskimi cenami. Niskie p³ace s¹ antywzrostowe.
S¹ powodem olbrzymiej emigracji zarobkowej m³odych Polaków ze wszystkimi tego katastrofalnymi skutkami ekonomicznymi.
Niskie p³ace ograniczaj¹ popyt w gospodarce. Przedsiêbiorstwa maj¹
bowiem trudnoci ze zbytem wytworzonych dóbr z braku dostatecznej
liczby nabywców. Popyt kreuje konsumpcjê i w dalszej kolejnoci dynamizuje sprzeda¿ towarów. Bez konsumpcji nie ma produkcji i inwestycji
przedsiêbiorstw. Niskie p³ace s¹ wiêc hamulcem wzrostu zatrudnienia, s¹
ród³em bezrobocia. Dodajmy, ¿e niskie p³ace negatywnie wp³ywaj¹ te¿
na kulturowy i zawodowy poziom kapita³u ludzkiego.
Godziwa, czyli sprawiedliwa
A¿ 16% polskich rodzin ¿yje poni¿ej granicy ubóstwa. Prawie 31% Polaków przyznaje, ¿e z trudnoci¹ udaje im siê przetrwaæ za otrzyman¹ pensjê ca³y miesi¹c. Z danych GUS wynika, ¿e ponad 800 tysiêcy osób zarabia tylko pensjê minimaln¹, oko³o 70% z ogólnej liczby pracuj¹cych zarabia mniej ni¿ rednia krajowa. Niskie p³ace s¹ ród³em zastoju gospodarczego i przyczyn¹ finansowej zapaci Polski. Niskie dochody generuj¹
przecie¿ niskie wp³ywy podatkowe do bud¿etu pañstwa i powoduj¹ jego
deficyt.
Piln¹ potrzeb¹ o¿ywienia naszej gospodarki jest wzrost si³y nabywczej
gospodarstw domowych. Nie mo¿na upatrywaæ sukcesu gospodarczego w upowszechnianiu niskich p³ac. Ju¿ Jan Pawe³ II w swej encyklice
Laborem exercens z 1981 roku upomina³ siê o p³acê sprawiedliw¹.
Pisa³, ¿e tylko wówczas ekonomia mo¿e siê rozwijaæ, gdy produkuj¹cy s¹
równoczenie konsumentami. Jedynie to mo¿e zapewniæ przedsiêbiorstwom d³ugoterminowy zbyt. P³aca sprawiedliwa jest wiêc dla Jana Paw³a II postulatem zdrowej ekonomii, postulatem le¿¹cym te¿ w interesie
pracodawców. Wed³ug Jana Paw³a II, p³aca sprawiedliwa to taka, która
wystarcza na godziwe utrzymanie rodziny, ale tak¿e na zabezpieczenie jej

przysz³oci. Pracownik powinien zatem mieæ mo¿liwoæ oszczêdzania,
czyli materialnego zabezpieczania siê na przysz³oæ.
P³aca sprawiedliwa zatem to co znacznie wiêcej ani¿eli p³aca minimalna.
Koncepcja p³acy sprawiedliwej przypomina ideê p³acy godziwej. W warunkach polskich za p³acê godziw¹ mo¿na by uznaæ zarobki dwojga doros³ych osób pracuj¹cych w ustawowym czasie pracy, pozwalaj¹ce wznieæ
siê ponad granicê ubóstwa w warunkach wychowywania trojga dzieci.
Praktyczne wyliczenie tak zdefiniowanej p³acy godziwej nie nastrêcza
trudnoci w wietle dobrze rozpoznanych danych statystycznych o poziomie cen i dochodów ludnoci. Idea pracy godziwej powinna byæ elementem programu wyborczego partii politycznych. Mo¿na by w programach wyborczych zawrzeæ zobowi¹zanie, ¿e pañstwo nie bêdzie powierzaæ zamówieñ rz¹dowych firmom, które nie zagwarantuj¹ swoim pracownikom przynajmniej p³acy godziwej. Koniecznoæ wydatkowania
ogromnych rodków unijnych do 2020 roku w ramach nowej perspektywy bud¿etowej bêdzie sprzyjaæ realizacji powy¿szego postulatu.
Nie da siê realizowaæ koncepcji p³acy godziwej bez ograniczenia niepohamowanego pêdu biznesu do maksymalizacji zysków. Na spotkaniu z
Papie¿em Franciszkiem w Watykanie przedstawiciele wiata spó³dzielczego wyjaniali, ¿e po to, aby stawiæ czo³o kryzysowi, zmniejszyli margines swych zysków. Dziêki ternu uda³o im siê utrzymaæ zatrudnienie na
przedkryzysowym poziomie. Powy¿sze rozwi¹zanie by³oby szczególnie
po¿¹dane w polityce finansowej korporacji miêdzynarodowych generuj¹cych ogromne zyski. Dotyczy to tak¿e Polski. Jak pokazuj¹ bowiem
statystyki, tempo wzrostu zysków przedsiêbiorstw jest u nas wy¿sze
ani¿eli tempo wzrostu p³ac.
Nasz Dziennik, prof. Andrzej Kamierczak

Aktualnoci
Stalimy siê Chiñczykami Europy
Mijaj¹cy 2013 rok by³ dla polskich pracowników najgorszym rokiem
w wolnej Polsce. Od stycznia obowi¹zuje wyd³u¿ony wiek emerytalny, a ostatnia nowelizacja kodeksu pracy sprowadzi³a nas do chiñskich standardów zatrudnienia. Jeli dorzucimy do tego patologiczny poziom umów mieciowych, rekordow¹ liczbê umów na czas
okrelony, powszechne ³amanie praw pracowniczych i zwi¹zkowych
oraz powszechny wyzysk, to otrzymamy obraz totalnej zapaci polskiego rynku pracy. To wszystko dzieje siê przy akceptacji i udziale
rz¹dz¹cych.
Solidarnoæ bêdzie walczy³a do skutku  nie tylko w nadchodz¹cym 2014 roku  a¿ te kompromituj¹ce, niezgodne z prawem miêdzynarodowym zmiany trafi¹ do kosza. W pierwszej kolejnoci naszym priorytetem bêd¹ dzia³ania na rzecz wzrostu wynagrodzeñ, w
tym p³acy minimalnej, które od kilkunastu lat s¹ przez pracodawców
sztucznie zani¿ane mimo rekordowo rosn¹cej produktywnoci. Bêdziemy te¿ ostrzej przeciwstawiaæ siê ³amaniu praw zwi¹zkowych, w
tym szykanowaniu i wyrzucaniu dzia³aczy zwi¹zkowych. Przedsiêbiorcy i politycy bêd¹ nas traktowali tak jak sobie na to pozwolimy,
dlatego bêdziemy walczyæ. Bêd¹ kolejne Polskie wrzenie. I tak
wygramy...!
Piotr Duda

Po Amber Gold zosta³y tylko grosze
Okazuje siê, ¿e syndyk odzyska³ zaledwie nieca³e 5% pieniêdzy klientów parabanku, którzy zostali oszukani przez Marcina P. i jego ¿onê.
Z 668 mln z³ 10 tysiêcy klientów pozosta³o jedynie 30 mln z³. Rz¹d
sprzeciwia³ siê powstaniu komisji ledczej, a jest du¿o do wyjanienia. Marcin P. ju¿ by³ w przesz³oci karany za wy³udzanie pieniêdzy
od ludzi. W 2008 roku dosta³ wyrok za oszukanie ok. 500 osób.
Sprawê uda³o siê uciszyæ i Marcin P. dalej kroi³ ludzi, tym razem
poprzez Amber Gold. Marcin P. oprócz Amber Gold za³o¿y³ spó³kê
lotnicz¹ OLT Express, w której zatrudni³ syna Donalda Tuska Micha³a. Micha³ Tusk jednoczenie pracowa³ na gdañskim lotnisku jako
specjalista ds. marketingu. Wyst¹pi³ jawny konflikt interesów  ale
kto by siê tym przejmowa³. Nikt te¿ nie widzi zwi¹zku z sytuacj¹, w
której prezydent Gdañska Pawe³ Adamowicz z ramienia PO promowa³ spó³kê OLT Express ci¹gn¹c samolot po p³ycie lotniska wraz z
innymi samorz¹dowcami. Jakby nie patrzeæ wszystkie osoby z prokuratury i urzêdnicy skarbowi zostali uniewinnieni za zaniedbania
i umo¿liwienie Marcinowi P. przestêpczej dzia³alnoci na przestrzeni
kilku lat.


Jak grzyby po deszczu!
Z powodu fa³szywych alarmów bombowych 6 grudnia br. tylko z
piêciu ministerstw ewakuowano blisko 5000 urzêdników. To ilu ich
jest w rz¹dzie?! Okazuje siê, ¿e w samych ministerstwach zatrudniona jest rzesza ponad 41 tysiêcy osób! To tyle, ile mieszkañców ma
Nowa Sól w woj. lubuskim. Na pensje dla nich wydajemy rocznie
ponad 3 miliardy z³otych. W ci¹gu ostatnich szeciu lat, gdy Polacy
z powodu kryzysu dr¿eli o pracê, tylko urzêdnicy nie musieli martwiæ
siê o sto³ki. Dzi w rz¹dzie, czyli we wszystkich resortach i Kancelarii
Premiera, pracuje ponad 40 tysiêcy osób. Najwiêcej zatrudnia Ministerstwo Obrony Narodowej. Wojciech Siemoniak daje pracê niemal
10 tys. urzêdników, którzy kosztuj¹ nas 630 mln z³. Druga w kolejnoci jest wicepremier El¿bieta Bieñkowska, która po ostatnich przetasowaniach w rz¹dzie stanê³a na czele po³¹czonego resortu infrastruktury i rozwoju regionalnego. Ma pod sob¹ ponad 7 tysiêcy
urzêdników! Wydajemy na nich 557 mln z³. Teraz jest jasne na co id¹
gigantyczne podatki z KGHM  ok. 7 mln z³otych dziennie... To tylko
urzêdnicy rz¹dowi, a co jeliby policzyæ wszystkich urzêdników z
ca³ej Polski?

Rz¹d ma ponad 300 limuzyn, a ministra pracy wozi 19 szoferów!!
Ca³y rz¹d Donalda Tuska ma do dyspozycji 300 limuzyn. Gdyby tego
by³o ma³o minister pracy W³adys³aw Kosiniak-Kamysz zatrudnia a¿
19 kierowców, którzy oprócz niego wo¿¹ jeszcze jego szeciu
zastêpców! Wychodzi prawie trzech kierowców na jednego. Faktycznie resort pracy walczy z bezrobociem. Tylu wiceministrów i
szoferów nie musi pobieraæ g³odowych zasi³ków. Zamiast tego maj¹
ciep³e posadki. Jeden z dzienników podaje, ¿e Polska jest fenomenem, poniewa¿ np. w Szwecji ¿aden z ministrów nie ma pañstwowej
limuzyny, a w Wielkiej Brytanii jedynie minister spraw zagranicznych
jest wo¿ony za publiczne pieni¹dze.

Polska bije rekordy w zatrudnianiu na czas okrelony
Problemem polskiego rynku pracy jest du¿a liczba osób zatrudnionych na czas okrelony  to a¿ 27% pracowników, czyli niemal dwa
razy wiêcej ni¿ rednia unijna  14,2%. Dla porównania w Niemczech umowy terminowe to jedynie 9% wszystkich umów. Takie
umowy nie mog¹ zagwarantowaæ pracownikom stabilnej sytuacji
zawodowej, co, szczególnie w przypadku osób m³odych, stanowi
powa¿ne utrudnienie. Te dane to wnioski p³yn¹ce z pracy badawczej
przygotowanej w ramach finansowanego przez Komisjê Europejsk¹
projektu Ochrona pracowników przed nadu¿ywaniem atypowych
form zatrudnienia w Polsce i w wybranych krajach unijnych. Badania przeprowadzili eksperci NSZZ Solidarnoæ we wspó³pracy z
partnerami z innych pañstw UE.

Z³oty Donek zawita³ do Zag³êbia Miedziowego
W po³owie grudnia, ubrany w peruwiañsk¹ czapkê i trzymaj¹cy pod
pach¹ pi³kê pos¹g Donalda Tuska odwiedzi³ Legnicê, Lubin i G³ogów. Jest to ten sam pos¹g, który zosta³ zaprezentowany na ogólnopolskiej manifestacji w Warszawie we wrzeniu 2013r. Na podstawie pos¹gu umieszczono napis: Premierowi naród. Szef NSZZ
Solidarnoæ Zarz¹du Regionu Zag³êbie Miedziowe zwróci³ siê z podziêkowaniami do Premiera: Prawdziwy premier do nas nie zawita³. Postanowilimy wiêc w ten przemiewczy sposób podziêkowaæ
mu za jego dokonania. A nasz region ma za co dziêkowaæ. Zostalimy obdarowani mnóstwem obietnic, które nigdy nie zosta³y zrealizowane. ( ) Dziêkujemy Ci o naj³askawszy za idealny system zdrowotny, tanie ¿³obki, szko³y i przedszkola, prê¿nie funkcjonuj¹cy rynek pracy, za umowy mieciowe, bezrobocie i szar¹ strefê, za elastyczny kodeks pracy, za ograniczenie prawa do referendum i innych demokratycznych praw cz³owieka  ironizowa³ Bogdan Or³owski. Dziêkujemy te¿ za ukoñczenie dolnol¹skiego odcinka drogi
S-3 do koñca 2013r. i wprowadzenie podatku od miedzi i srebra.

By ¿y³o siê lepiej  kolesiom z PO
Nowy Minister Finansów Mateusz Szczurek ostro zacz¹³ swoje urzêdowanie. W jego gabinecie politycznym zosta³ zatrudniony 21-letni
student Jan Lang, a now¹ szefow¹ jego gabinetu politycznego zosta³a 23-letnia Dobrawa Morzyñska, radna PO z Pomorza. A tak na
marginesie, to po jak¹ cholerê ministrowi finansów potrzebny jest
gabinet polityczny? Powinien przecie¿ zajmowaæ siê finansami pañstwa, a nie robieniem polityki Szczurek to najm³odszy w historii

III RP minister finansów, a m³ody wiek to jak na razie najwa¿niejsze
kryterium zatrudniania jego nowych pracowników zwi¹zanych z Platform¹ Obywatelsk¹. Morzyñska do pracy w resorcie finansów przysz³a wprost z kancelarii premiera, gdzie by³a asystentk¹ szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jacka Cichockiego i zarabia³a ok. 7,2
tys. z³ miesiêcznie. Jest dzia³aczk¹ PO na Pomorzu i radn¹ z Pruszcza
Gdañskiego. Teraz u Szczurka ma zarabiaæ ok. 8 tys. miesiêcznie. Jak
widaæ ryba psuje siê od g³owy.

Zakoñczenie akcji
charytatywnych
W przeddzieñ wigilii Bo¿ego Narodzenia zakoñczy³a siê akcja charytatywna prowadzona przez NSZZ Solidarnoæ KGHM Polska Mied S.A. O/ZG
Rudna Pomó¿ potrzebuj¹cym. Celem corocznie organizowanej akcji
przez Komisjê Zak³adow¹ NSZZ Solidarnoæ by³a solidarnoæ ludzi pracy
z ludmi znajduj¹cymi siê w trudnej sytuacji ¿yciowej. Akcja prowadzona
by³a od padziernika do grudnia 2013r. Z zebranych i zakupionych produktów sporz¹dzono paczki ¿ywnociowe, które zosta³y przekazane jeszcze przed wigili¹. W sk³ad paczek wesz³y artyku³y spo¿ywcze przeznaczone na posi³ki regeneracyjne dla pracowników kopalni, a celowo przekazane przez nich na tak szczytn¹ akcjê, maj¹c na celu wsparcie najubo¿szych
rodzin z naszego regionu. Zebrane produkty umo¿liwi³y wielu potrzebuj¹cym osobom godne spêdzenie tradycyjnej wigilii przy stole, na którym
nie zabrak³o jedzenia. Za spraw¹ zbiórki oko³o 60 rodzin mog³o w spokoju
i radoci spêdziæ wiêta Bo¿ego Narodzenia. Dziêki ofiarnoci pracowników, zwi¹zkowych wolontariuszy i ich bezinteresownemu powiêceniu
wdziêcznoæ obdarowanych by³a wzruszaj¹ca, a radoæ dzieci nie do
opisania.
W imieniu Komisji Zak³adowej NSZZ Solidarnoæ O/ZG Rudna pragnê
z³o¿yæ serdeczne podziêkowania wszystkim ludziom dobrej woli, bez których osi¹gniêcie tego szczególnego celu nie by³oby mo¿liwe. Dziêkujemy
wszystkim, którzy czynnie wsparli tak szczytn¹ akcjê i Paniom pracuj¹cym w bufetach wydaj¹cym posi³ki profilaktyczne. Niech Bo¿a Dziecina
ka¿dego dnia b³ogos³awi i wynagradza za serce otwarte na potrzeby najubo¿szych  ¿yczê Wam aby Nowy Rok by³ przepe³niony szczêciem i
radoci¹.
Przewodnicz¹cy KZ NSZZ Solidarnoæ
Józef Czyczerski
Zakoñczy³a siê kolejna akcja pomocy osobom i rodzinom potrzebuj¹cym
naszego wsparcia na wiêta Bo¿ego Narodzenia organizowana przez
Komisjê Miêdzyzak³adow¹ NSZZ Solidarnoæ O/ZG Lubin przy wspó³udziale wielu ludzi dobrego serca. To kolejny rok rzeczowej i materialnej
pomocy wszystkim tym, którzy czêsto bez swojej winy nie maj¹ rodków
materialnych na utrzymanie swoich rodzin. Nasze ¿ycie weryfikowane
jest codziennie przeró¿nymi sytuacjami, na które niejednokrotnie nie mamy
¿adnego wp³ywu  choroba, wypadek czy mieræ osoby nam najbli¿szej.
Akcja charytatywna to dla nas wszystkich test ludzkiej solidarnoci. Nikt
z nas nie ma ¿adnej pewnoci czy sam nie znajdzie siê w takiej sytuacji, ¿e
dos³ownie z dnia na dzieñ zostanie bez rodków do ¿ycia i jakichkolwiek
mo¿liwoci utrzymania siebie i w³asnej rodziny.
W imieniu Solidarnoci kopalni Lubin z ca³ego serca dziêkujê wszystkim Paniom pracuj¹cym w przykopalnianych bufetach, które zupe³nie
bezinteresownie nam w tym dziele pomaga³y. Dziêkujê kole¿ankom i kolegom, którzy czêsto anga¿uj¹c swój prywatny czas udzielali nam wsparcia. Ogromne podziêkowania kierujê do osób, które podzieli³y siê posi³kiem z potrzebuj¹cymi rodzinami. W nowym 2014 roku w imieniu Solidarnoci Zak³adów Górniczych Lubin ¿yczê wszystkim wiele radoci,
szczêcia i rodzinnej mi³oci.
Przewodnicz¹cy KM S ZG Lubin
Bogdan Nuciñski
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