
NSZZ

Nr  5/2014 (18.III.2014) Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

Spotkanie Rady
Bezpieczeñstwa Pracy

Drugie  posiedzenie Rady Bezpieczeñstwa Pracy odby³o siê 13 marca
w siedzibie Centrali KGHM. Przyjêty zosta³ regulamin pracy i uzupe³-
niono prezydium Rady. Wcze�niej na Przewodnicz¹cego wyznaczony
przez pracodawcê zosta³ Prezes ds. produkcji Wojciech Kêdzia, a se-
kretarzem Rady zosta³  Dariusz Teodorski. Zgodnie z ustaleniami sta-
nowisko wiceprzewodnicz¹cego Rady mia³ obj¹æ przedstawiciel po-
nadzak³adowych organizacji zwi¹zkowych. Wiceprzewodnicz¹cym
zosta³ szef Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarno�æ
Józef Czyczerski. Za jego wyborem g³osowa³o 9 z 10 zwi¹zków. Poza
prezydium w sk³ad Rady wchodz¹ wyznaczeni przedstawiciele orga-
nizacji zwi¹zkowych bêd¹cych stron¹ ZUZP i wszyscy dyrektorzy od-
dzia³ów, tj.: zak³adów górniczych, hut, zak³adu wzbogacania rud, za-
k³adu hydrotechnicznego i COPI. Dodatkowo Józef Czyczerski sku-
tecznie wnioskowa³, ¿eby sk³ad Rady poszerzono o przedstawicieli
Zak³adowych Spo³ecznych Inspektorów Pracy na oddzia³ach. Dziêki
temu by³o to pierwsze posiedzenie Rady we w³a�ciwym, pe³nym sk³a-
dzie. Trudno by³oby spotykaæ siê w ramach Rady Bezpieczeñstwa
Pracy bez osób, które na co dzieñ maj¹ bezpo�redni¹ styczno�æ z tymi
problemami.

Rol¹ Rady Bezpieczeñstwa Pracy jest pe³nienie funkcji doradczej dla
Zarz¹du w kluczowej sprawie polityki bezpieczeñstwa i higieny pracy
w KGHM. Dotychczas nie by³o takiego cia³a co niejednokrotnie skut-
kowa³o zdziwieniem Zarz¹du na okresowych spotkaniach z centrala-
mi zwi¹zkowymi, gdy Solidarno�æ porusza³a kontrowersyjne sprawy
dotycz¹ce bezpieczeñstwa i organizacji pracy, o których Zarz¹d nie
mia³ pojêcia.

Na spotkaniu przedstawiciele pracodawcy przedstawili okresow¹ oce-
nê stanu BHP w oddzia³ach i omówili podejmowane dzia³ania aktywi-
zuj¹ce pracowników w zakresie przestrzegania przepisów oraz zasad
BHP. Po sprawozdaniu odby³a siê dyskusja w kwestii polityki bezpie-
czeñstwa, w której przedstawiciel Solidarno�ci Józef Czyczerski wska-
za³ na brak informacji ws. fundamentalnego zagro¿enia dla bezpie-
czeñstwa za³ogi. Ma miejsce wymuszanie ró¿nych zachowañ i czyn-
no�ci u pracowników, które prowadz¹ do zwiêkszenia ryzyka wynika-
j¹cego z chêci¹ uzyskania wy¿szej premii. Mowa o akordzie indywidu-
alnym (premia B i C), czyli motywacyjnym systemie wynagrodzeñ.
Ten system, jeszcze z czasów wczesnego PRL-u, sprawi³, ¿e kwestia
bezpieczeñstwa sta³a siê trzeciorzêdna i zosta³a zast¹piono przez pro-
dukcjê i koszt. W górnictwie ma miejsce praca zespo³owa, nie mo¿na
rozliczaæ pracowników indywidualnie. Co ciekawe podnoszone przez
Przewodnicz¹cego Józefa Czyczerskiego problemy zosta³y potwier-
dzone przez niektórych dyrektorów, którzy stwierdzili potrzebê zmian
w tej sprawie.

Spotkania w ramach Rady maj¹ odbywaæ siê co najmniej raz w roku.
Na wniosek 1/3 cz³onków Rady istnieje mo¿liwo�æ zwo³ania posie-
dzenia. Zgodnie z ustaleniami kolejne spotkanie odbêdzie siê jeszcze
w tym pó³roczu. ̄ eby unikn¹æ sytuacji przedstawiania wa¿nych infor-
macji dopiero na posiedzeniu Rady do Regulaminu Rady Bezpieczeñ-
stwa Pracy wprowadzono zapis nakazuj¹cy przekazanie materia³ów
co najmniej na dwa tygodnie przed posiedzeniem. Dziêki temu roz-
mowy bêd¹ bardziej merytoryczne i skorzystaj¹ na tym pracownicy.

Skandaliczne zachowanie Protasiewicza, Jarosa i Woj-
narowskiego odzwierciedla mentalno�æ Platformy Oby-
watelskiej

Perpetuum mobile ob³udy
Media w Polsce pob³a¿aj¹ i usprawiedliwiaj¹ wszystkie przewinienia
pos³ów Platformy Obywatelskiej. Niewa¿ne, ¿e Donald Tusk sk³ama³
w takich sprawach jak podatki, emerytury, s³u¿ba zdrowia, fotorada-
ry, autostrady i wielu innych wa¿nych kwestiach. Dodatkowo wy-
chodzi coraz wiêcej spraw korupcyjnych i przypadków nadu¿ywania
w³adzy przez s¹dy, urzêdników i polityków. Wszelkie grzechy s¹ im
wybaczane przez media, a w konsekwencji przez du¿¹ czê�æ Pola-
ków nie doszukuj¹cych siê prawdy i poch³aniaj¹cych wszystkie �in-
formacje�, które poda im medialna propaganda. Do spisu prorz¹do-
wych stacji telewizyjnych wystarczy wymieniæ najwiêksze: TVP, Pol-
sat i TVN. Na prasê i stacje radiowe nie starczy³oby miejsca. Tylko na
Dolnym �l¹sku w ostatnim czasie skompromitowa³o Polskê dwóch
pos³ów i jeden europose³ Platformy Obywatelskiej � prorz¹dowe
media mia³y pe³ne rêce roboty.

Hitler, Protasiewicz i dwie lampki wina
Pijany Jacek Protasiewicz wszcz¹³ awanturê na niemieckim lotnisku
we Frankfurcie nad Menem. Wyrwa³ innemu pasa¿erowi wózek na
torbê, wyzywa³ obs³ugê lotniska, pyta³ Niemców czy byli w Auschwitz,
krzycza³ �Heil Hitler� i �Haende hoch�. Wypitego europos³a zakuto w
kajdanki. Nie trudno odnie�æ wra¿enie, ¿e kulturalniej zachowuj¹ siê
panowie spod monopolowego i to po wiêkszej ilo�ci alkoholu ni¿
�dwóch� lampkach wina. Po bezczelnym zachowaniu czo³owego
dzia³acza partii Donalda Tuska pojawi³ siê problem. Sytuacja zdarzy-
³a siê za granic¹, wiêc nie mo¿na gdzie� zadzwoniæ, co� za³atwiæ i tak
po prostu zamie�æ sprawê pod dywan. W cywilizowanym kraju poli-
tyk po takim incydencie zosta³by skazany na banicjê. W Polsce Tu-
ska Protasiewicz za karê nie wystartuje w wyborach do europarla-
mentu, ale w samorz¹dowych lub do Sejmu ju¿ niewykluczone. Nie
ma siê jednak czego spodziewaæ po rz¹dzie, który na pomoc naszym
wschodnim s¹siadom wysy³a namiot starszy ni¿ sama Ukraina (z
1988 roku), kilkana�cie dresów, czapek i kubków�

Kupczenie g³osami za sto³ki
Ponownie wróci³a kwestia kupczenia g³osami przed wyborami par-
tyjnymi PO na Dolnym �l¹sku. W³a�nie krajowy s¹d kole¿eñski Plat-
formy Obywatelskiej wyda³ wyrok na bohaterów �ta�m prawdy� i
ukara³ ich� nagan¹. Niedawno informowali�my, ¿e prokuratura nie
dopatrzy³a siê przestêpstwa w za³atwianiu pracy, bo KGHM nie jest
spó³k¹ Skarbu Pañstwa tylko spó³k¹ prawa handlowego, wiêc obiet-
nice za³atwienia pracy by³y rzekomo bez pokrycia. Prokuratura kom-
pletnie pominê³a fakt wiêkszo�ciowego g³osu skarbu pañstwa na
walnym zgromadzeniu akcjonariuszy i zeznanie Klimki, ¿e Wojna-
rowski musia³ dzwoniæ do Protasiewicza, a ten do Zarz¹du KGHM,
bo dwa dni pó�niej zaproszono go na rozmowê ws. pracy. Panowie
Jaros, Wojnarowski, Borkowski, Klimka i Frost jak gdyby nigdy nic
wróc¹ do swoich zajêæ i dalej bêd¹ nas reprezentowaæ w Sejmie i
samorz¹dach.

Media, podobnie jak utopijne perpetuum mobile od wieków tworzo-
ne przez cz³owieka, nie s¹ doskona³e w tym co robi¹. Spo³eczeñstwo
po d³ugich i tragicznych siedmiu latach rz¹dów zaczyna dostrzegaæ,
¿e rz¹d Tuska czego siê nie dotknie zostawia za sob¹ gruzy i pogo-



rzelisko. Król Midas przynajmniej tworzy³ z³oto� Niezrozumia³a jest
jednak wspó³praca ró¿nych �rodowisk ze skompromitowan¹ Plat-
form¹ Obywatelsk¹. W parlamencie partia Palikota wspiera PO, gdy
tej brakuje g³osów do osi¹gniêcia wiêkszo�ci. W Warszawie SLD
nie popar³o odwo³ania prezydent Gronkiewicz-Waltz w referendum
i szef SLD w Warszawie otrzyma³ za to stanowisko. Za³o¿yciel Oby-
watelskiego Dolnego �l¹ska prezydent Wroc³awia Rafa³ Dutkiewicz
zacz¹³ romansowaæ z Jackiem Protasiewiczem i powsta³a z tego
koalicja PO-OD�-PSL-SLD w naszym sejmiku wojewódzkim. Legity-
mizowanie Platformy Obywatelskiej przed wyborami mo¿e okazaæ
siê tragiczne w skutkach i nawet kilka lat kiepskich rz¹dów nie po-
gr¹¿y koalicji PO-PSL przy takim wsparciu mediów jakie ma obecnie
Tusk. Kolejna kadencja by³aby katastrof¹ dla Polski.

Informacje z ZG �Polkowice-
Sieroszowice�

Masowe kontrole niezgodne z prawem
Przewodnicz¹cy NSZZ Solidarno�æ ZG �Polkowice-Sieroszowice�
Bogus³aw Szarek domaga siê w pi�mie do Dyrektora Oddzia³u za-
przestania praktyk badania przy wej�ciu do zak³adu pracy trze�wo-
�ci wszystkich pracowników. Nie ma przepisów prawnych, które
pozwala³yby na tak¹ mo¿liwo�æ. Zgodnie z zapisami regulaminu
pracy (§ 61) i ustawy o wychowywaniu w trze�wo�ci i przeciwdzia-
³aniu alkoholizmowi (art. 17 ustawy z dnia 26.10.1982 r.) badaniu
mo¿na poddaæ tylko te osoby, u których z powodu zachowania lub
innych czynników zachodzi podejrzenie stanu po spo¿yciu alkoho-
lu. Zgodnie z interpretacj¹ prawn¹ �inn¹ okoliczno�ci¹� nie jest ka-
prys dyrektora, lecz uzasadnione podejrzenie. Prawo daje w takich
przypadkach narzêdzie umo¿liwiaj¹ce kontrolê w sytuacjach innych
ni¿ podejrzenie na podstawie obserwacji zachowania. Rzucanie
podejrzenia poprzez badanie wszystkich pracowników narusza ich
dobra osobiste. Ka¿dy pracownik powinien byæ traktowany jak osoba
trze�wa i jedynie w uzasadnionych przypadkach s³u¿ba ochrony
powinna badaæ alkomatem stan trze�wo�ci u pracownika.

O�wiadczenia woli tylko dobrowolnie i dopiero po wypadku
Pracodawca przekazuje pracownikom do podpisu �o�wiadczenia
woli� dotycz¹ce zgody na udostêpnianie dokumentacji medycznej
w postaci opinii lekarskiej. Zgodnie z prawem pracownik nie ma
przymusu przekazywania wszystkich danych w tym opinii lekarskiej
zwi¹zanej z wypadkiem przy pracy. O�wiadczenie mo¿e mieæ jedynie
charakter dobrowolny i mieæ miejsce dopiero po wypadku. Obecnie
Kodeks Pracy reguluje, ¿e takie dane s¹ obligatoryjnie przekazywa-
ne pracodawcy w przypadku badañ wstêpnych, okresowych i kon-
trolnych. Wymuszanie na pracownikach deklaracji na ca³y okres
pracy jest niezgodne z prawem, poniewa¿ dotyczy sytuacji, które
jeszcze siê nie zdarzy³y. Mo¿e doj�æ do wypadku, gdzie lekarz jednej
ze specjalizacji wyda opiniê z informacjami wra¿liwymi, o których
pracownik nie chce i nie musi informowaæ pracodawcy. Dodatkowo
pracownik po wypadku mo¿e chcieæ skonsultowaæ siê z lekarzem
na prywatnej wizycie, a po podpisaniu deklaracji te¿ by³by zobowi¹-
zany przekazaæ pracodawcy wszystkie informacje. Przewodnicz¹cy
Bogus³aw Szarek wyst¹pi³ na pi�mie do Dyrektora o zaprzestanie
pobierania o�wiadczeñ od pracowników Oddzia³u.

Problem z organizacj¹ weryfikacji przepustek
Pracownicy zg³osili Solidarno�ci problem z przepustkami przy wcho-
dzeniu do zak³adu pracy. Zdarzaj¹ siê sytuacje, w których pracowni-
cy ochrony pobieraj¹ przepustki od wszystkich pracowników w jed-
nym momencie, w tym oczekuj¹cych na przekroczenie bramki wej-
�ciowej. Inn¹ spraw¹ jest kwestia konieczno�ci pobierania przepu-
stek od pracowników i czy nie lepiej by³oby odczytywaæ tre�æ prze-
pustki na odleg³o�æ. Pracodawca odpowiedzia³, ¿e pracownicy fir-
my ochroniarskiej nie dopatrzyli siê takich sytuacji w swojej pracy.
Problem z odczytywaniem i konieczno�ci¹ pobierania od osób za-
trudnionych przepustek, zdaniem pracowników z Dzia³u Ochrony,
wystêpuje w sytuacji trzymania przez pracowników przepustek np.
w portfelach, co utrudnia identyfikacjê. Dyrektor apeluje do pra-
cowników, by o nieprawid³owo�ciach i niew³a�ciwym zachowaniu
pracowników ochrony informowali Dzia³ Ochrony.

ZG �Rudna�: nie dla
takiego regulaminu

premiowania!
W Zak³adach Górniczych �Rudna� dosz³o do spotkania zwi¹zków
zawodowych z Dyrekcj¹ w sprawie proponowanych zmian w Regu-
laminie Premiowania. NSZZ Solidarno�æ od pocz¹tku sprzeciwia³a
siê wprowadzeniu takich zasad premiowania w Regulaminie, uzna-
j¹c go za szkodliwy dla wynagrodzeñ pracowników oraz zagra¿aj¹cy
bezpieczeñstwu i higienie pracy. Regulamin zosta³ wprowadzony
przez Dyrekcjê niezgodnie z prawem, a Solidarno�æ konsekwentnie
nie podpisuje siê pod takimi zasadami wynagradzania. Zgodnie z
prawem do wprowadzenie Regulaminu wymagane s¹ podpisy
wszystkich reprezentatywnych organizacji zwi¹zkowych, co nawet
zosta³o tak¿e potwierdzone przez Pañstwow¹ Inspekcjê Pracy. Dy-
rekcja jednak nie ma zamiaru zastosowaæ siê do wniosków i zaleceñ
pokontrolnych PIP.

Proponowane poprawki do Regulaminu zwi¹zane s¹ wprost z obec-
nymi zmianami organizacyjnymi i nie zosta³y zaakceptowane przez
Solidarno�æ. Z³o¿enie podpisu pod aneksem oznacza³oby zgodê na
funkcjonuj¹cy Regulamin w obecnym kszta³cie. Nawet na spotkaniu
w ramach Rady Bezpieczeñstwa Pracy w KGHM niektórzy dyrektorzy
oddzia³ów stwierdzili, ¿e regulamin powinien byæ zmodyfikowany.
Niemo¿liwe jest uzyskanie zak³adanej premii przy zachowaniu wszyst-
kich przepisów BHP, dlatego te¿ osoby zatrudnione w akordzie indy-
widualnym pomijaj¹ czê�æ zasad bezpieczeñstwa i skutkuje to igno-
rowaniem zagro¿eñ i wypadkami w pracy. Przedstawiane przez pra-
codawcê statystyki mówi¹ce o malej¹cej ilo�ci wypadków s¹ ode-
rwane od rzeczywisto�ci, poniewa¿ wiele wypadków jest ukrywa-
nych ze strachu przed ujawnieniem niebezpiecznych praktyk po-
�rednio wymuszanych przez pracodawcê. Niezrozumia³a jest akcep-
tacja czê�ci zwi¹zków zawodowych, które od pocz¹tku konsekwent-
nie podpisuj¹ siê pod regulaminem i zmianami wprowadzanymi przez
pracodawcê.

WZD Solidarno�ci
ZG �Lubin�

Na XVI Walnym  Zebraniu Delegatów NSZZ Solidarno�æ Zak³adów
Górniczych �Lubin�, które odby³o siê 1 marca 2014r., wystosowano
kilka apeli i stanowisk w sprawach zwi¹zanych z Polsk¹ Miedzi¹ i
sytuacj¹ w Polsce.

Pierwsze stanowisko skierowane jest do Prezesa Zarz¹du KGHM
Herberta Wirtha. Delegaci zaapelowali w nim o piln¹ zmianê prowa-
dzonej polityki ekonomiczno-gospodarczej firmy, której obecne za-
³o¿enia prowadz¹ kolejny ju¿ rok do redukcji miejsc pracy na stano-
wiskach robotniczych i oszczêdno�ciach na malej¹cych wynagro-
dzeniach. Zdaniem cz³onków Solidarno�ci w Centrali firmy nie ma
jasnej polityki rozwojowej, a wyprowadzanie osi¹gniêtych przez pra-
cowników zysków na zagraniczne inwestycje przy jednoczesnym
zaci¹ganiu przez KGHM kredytów prowadzi donik¹d. Delegaci po-
dzielili siê swoimi obawami o ca³kowitej likwidacji miejsc pracy i
powtórzenia losu kopalni Konrad lub Wa³brzych.

W nastêpnej kolejno�ci delegaci WZD zaapelowali do za³ogi o udzia³
w pracowniczych wyborach do Rady Nadzorczej, które maj¹ siê od-
byæ w dniach 14-15 maja. �Przedstawiciele naszego Zwi¹zku niejed-
nokrotnie udowadniali, ¿e jako jedyni potrafi¹ sprawnie dzia³aæ w
interesie pracowników. Przypominamy, ¿e tylko wysoka frekwencja i
dobrzy kandydaci NSZZ Solidarno�æ s¹ w stanie skutecznie upomi-
naæ siê o prawa pracowników i dobro wspólne jakim jest KGHM
Polska Mied� S.A.� � w imieniu delegatów WZD napisa³ Przewodni-
cz¹cy NSZZ Solidarno�æ ZG �Lubin� Bogdan Nuciñski.

Kolejny apel zosta³ skierowany do Prezydenta Bronis³awa Komorow-



skiego, Premiera Donalda Tuska, Marsza³ek Sejmu Ewy Kopacz i
Marsza³ka Senatu Bogdana Borusewicza. Delegaci maj¹ do�æ
k³amstw serwowanych przez ww. osoby i zwi¹zany z nimi rz¹d PO-
PSL � k³amstw przekazywanych przez prorz¹dowe media. Cz³onko-
wie Solidarno�ci zarzucaj¹ politykom, ¿e przestali zajmowaæ siê pro-
blemami spo³eczeñstwa, a obecnie interesuje ich wy³¹cznie piasto-
wanie stanowisk. Kolejny zarzut dotyczy zad³u¿enia Polski (oficjal-
nie) do biliona z³otych. Nie licz¹c ukrytego zad³u¿enia w postaci
funduszu drogowego i ubezpieczeñ spo³ecznych. Z³e zarz¹dzanie
krajem doprowadzi³o do exodusu m³odych osób, a pozostali pra-
cuj¹ na umowach �mieciowych lub s¹ bezrobotni. Rodziny ubo¿ej¹,
a przez urzêdników odbierane s¹ dzieci z biednych domów. Delegaci
oczekuj¹, ¿e powi¹zane z rz¹dem osoby w koñcu zajm¹ siê w³a�ci-
wymi sprawami. Dodatkowo zadeklarowali, ¿e bêd¹ przekonywaæ
spo³eczeñstwo, aby w zbli¿aj¹cych siê wyborach do europarlamen-
tu i samorz¹dowych, a nastêpnie prezydenckich i parlamentarnych
Polacy ju¿ tej w³adzy nie zaufali.

Nastêpne stanowisko dotyczy z³o¿enia ho³du wszystkim ofiarom
bestialsko zamordowanym na Ukrainie walcz¹cym o wolno�æ i su-
werenno�æ Narodu ukraiñskiego. �Narodowi ukraiñskiemu ¿yczy-
my, aby z tej zbrodniczej tragedii wyros³o dobro, które nie bêdzie
dzieliæ, ale ³¹czyæ wszystkich spragnionych wolno�ci, suwerenno-
�ci i dobra wspólnego wszystkich obywateli.� � napisali delegaci
WZD w stanowisku zaadresowanym do mediów i Ambasady Ukra-
iny w Warszawie. W ostatnim stanowisku poruszono temat jedno-
�ci w dzia³aniu wszystkich pracowników Polskiej Miedzi, poniewa¿
spo³eczeñstwo niepodzielone mo¿e odnosiæ upragnione zwyciêstwa.
Delegaci dodaj¹, ¿e rz¹d PO-PSL ogarn¹³ Polaków apati¹, podmie-
niaj¹c zdolno�æ do dzia³ania na umiejêtno�æ narzekania i ogranicza-
j¹c spo³eczeñstwo do dbania wy³¹cznie o w³asny los z godzeniem
siê na despotyczn¹ politykê rz¹du. Podsumowaniem stanowiska
jest apel o wspólne i odpowiedzialne dzia³anie pod znakiem Solidar-
no�ci, zgodnie z has³em: �zorganizowani maj¹ lepiej�.

Przetarg niczym
nieograniczony, ale
szkolenia ju¿ tak!

Nieograniczone niczym mo¿liwo�ci wyboru oferty o najni¿szej cenie
doprowadzi³y do zastopowania wszystkich szkoleñ zawodowych
dla pracowników KGHM. Jest to rezultat pracy Biura Zakupów, które
swoje dzia³ania ogranicza jedynie do szukania najtañszych rozwi¹-
zañ wcale nie dbaj¹c o jako�æ efektów koñcowych. Ale jak to mówi¹:
�tanie miêso psy jedz¹�.

W grudniu ubieg³ego roku rozstrzygniêty zosta³ przetarg na szkole-
nia zawodowe dla pracowników Polskiej Miedzi. Jedynym kryterium
by³a cena. Ju¿ w styczniu w Pryzmacie pad³o pytanie: jak to mo¿liwe,
¿e przetarg na szkolenia wygra³a firma, która nie tylko nie ma ¿adne-
go zaplecza maszyn górniczych i programów, ale tak¿e o samym
górnictwie miedziowym nie ma zielonego pojêcia. Jednak dla spe-
cjalistów z Biura Zakupów nie mia³o to ¿adnego znaczenia.

Nasuwa siê wiêc kolejne pytanie � jakie to przynios³o efekty? ̄ adne.
Jedynym efektem jest kompletny brak mo¿liwo�ci szkolenia dla pra-
cowników KGHM. Od pocz¹tku 2014 roku podnoszenie kwalifikacji
sta³o siê dla szeregowego górnika zupe³nie niedostêpne. Mo¿e nasz
Szanowny Pracodawca ma ju¿ w nosie, czy doskonalimy nasze umie-
jêtno�ci zawodowe i jak pracujemy? Mo¿e wystarczy ju¿ tylko ³opa-
ta i miot³a? Bo do kilofa to te¿ trzeba by siê douczyæ! A mo¿e wizja
szkoleñ w Szwajcarii i Kanadzie tak zaw³adnê³a umys³ami, ¿e bie¿¹ce
potrzeby robotników sta³y siê niewa¿ne? Pewnie w naszej �inteli-
gentnej kopalni� douczony robotnik jest zbêdny.

Dlaczego trzeci miesi¹c szkolenia s¹ wstrzymane? Czy jest to jaka�
specjalna polityka? A mo¿e nieudolno�æ lub, co gorsza, czyj� nie
ca³kiem czysty interes? Komu jest na rêkê aby szkoleñ nie by³o?
Albo by czekaæ w nieskoñczono�æ, a¿ kto� przygotuje wreszcie pierw-
szy kurs? Czy w tym roku jeszcze zd¹¿ymy rozpocz¹æ szkolenia pod-
nosz¹ce nasze kwalifikacje? A mo¿e dopiero od kolejnego roku szkol-
nego? Czy kopalniê staæ, by jej fachowcy mieli pó³roczne ferie? Jak

d³ugo pracujê takiego sabota¿u w szkoleniach nie pamiêtam. Na
pytanie �komu ta sytuacja s³u¿y� trudno odpowiedzieæ poprawnie.
Na pewno nie s³u¿y pracownikom KGHM, ale kto by siê takimi dro-
biazgami przejmowa³!

Pracownik KGHM

W obronie przysz³o�ci
polskiej gospodarki

Apel NSZZ �Solidarno�æ� Regionu �l¹sko-D¹browskiego oraz Se-
kretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ �Solidarno�æ� do wszyst-
kich polskich eurodeputowanych w Parlamencie Europejskim.

Polityka klimatyczno-energetyczna UE od d³u¿szego ju¿ czasu sta-
nowi zasadnicz¹ przeszkodê w realizacji postulatu zrównowa¿one-
go rozwoju wewn¹trz Wspólnoty. Pierwszy pakiet klimatyczno-ener-
getyczny przeforsowany przez przedstawicieli najbogatszych go-
spodarek UE dyskryminowa³ ubo¿sze kraje Wspólnoty, a mechani-
zmy os³onowe, które mia³y wyrównywaæ obci¹¿enia kosztowe dla
poszczególnych krajów, zupe³nie zawiod³y. Na skutek wej�cia w ¿ycie
pakietu klimatyczno-energetycznego spad³a konkurencyjno�æ unij-
nej gospodarki. Mimo to Komisja Europejska przygotowa³a tzw. drugi
pakiet.

Dokument pt. �Ramy polityczne na okres 2020-2030 dotycz¹ce kli-
matu i energii� to propozycja redukcji emisji dwutlenku wêgla o 40
proc. do roku 2030 oraz zwiêkszenie udzia³u energii z odnawialnych
�róde³ w miksie energetycznym do 27 procent. Realizacja tych ce-
lów oznacza dalszy wzrost cen energii niezwi¹zany z globaln¹ sytu-
acj¹ rynkow¹ i pog³êbienie zjawiska utraty konkurencyjno�ci przez
gospodarkê UE. Dla polskiej gospodarki, której energetyka jest nie-
mal w ca³o�ci oparta na wêglu, oznacza to utratê kilkuset tysiêcy
miejsc pracy. Drugi pakiet uderzy nie tylko w przemys³, ale równie¿ w
ma³e firmy, w ciep³ownictwo komunalne i bezpo�rednio w gospo-
darstwa domowe Polaków. Ju¿ dzi� udzia³ op³at za energiê w bud¿e-
tach domowych Polaków jest ponad dwukrotnie wy¿szy ni¿ �rednia
unijna. Drugi pakiet oznacza drastyczne pogorszenie tego nieko-
rzystnego wska�nika.

Paradoksalnie �wiatowy kryzys chwilowo os³abi³ negatywne skutki
wdro¿enia pierwszego pakietu, poniewa¿ doprowadzi³ do spadku
zapotrzebowania na energiê, a tym samym sprawi³, ¿e ceny upraw-
nieñ emisyjnych s¹ obecnie kilkakrotnie ni¿sze od pierwotnie zak³a-
danych. Dlatego w ramach drugiego pakietu Komisja Europejska
chce znacznie zwiêkszyæ swoje mo¿liwo�ci ingerowania w rynek
handlu uprawnieniami do emisji CO2. Je¿eli ceny uprawnieñ bêd¹
ustalane administracyjnie w Brukseli, spowoduje to katastrofalne
skutki dla polskiego przemys³u.

W zwi¹zku z powy¿szym apelujemy do wszystkich polskich deputo-
wanych w Parlamencie Europejskim, aby bez wzglêdu na barwy
polityczne twardo stanêli w obronie przysz³o�ci polskiej gospodar-
ki, polskiego spo³eczeñstwa i podjêli zdecydowane dzia³ania maj¹-
ce na celu odrzucenie drugiego pakietu. NSZZ �Solidarno�æ� bêdzie
uwa¿nie przygl¹daæ siê Waszym dzia³aniom w tej fundamentalnej
dla polskiej gospodarki kwestii i przedstawi obywatelom ocenê efek-
tów Waszej pracy. Jeste�my przekonani, ¿e to, jak¹ postawê przyjm¹
polscy europarlamentarzy�ci i ich ugrupowania wobec drugiego
pakietu, bêdzie mia³o kluczowe znaczenie podczas zbli¿aj¹cych siê
wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Na zakoñczenie chcemy podkre�liæ jeszcze jedn¹, niezwykle istotn¹
sprawê. Konflikt rosyjsko-ukraiñski wyra�nie pokaza³, i¿ dotychcza-
sowa unijna polityka klimatyczno-energetyczna wymaga g³êbokiej
weryfikacji. Dekarbonizacja przy jednoczesnym uzale¿nianiu unijnej
energetyki od rosyjskich zasobów gazu i ropy to b³êdny kierunek.
Nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e jednym z kluczowych elementów budowy
stabilnego i bezpiecznego systemu energetycznego w Europie jest
rozwój technologii wêglowych. Polska ma szansê byæ jednym z ini-
cjatorów i liderów budowy tego systemu. Wykorzystanie tej szansy
to jedno z najwa¿niejszych zadañ, jakich powinni siê podj¹æ przed-
stawiciele Polski w Parlamencie Europejskim.
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Aktualno�ci
Zemsta za ujawnienie stronniczo�ci sêdziego Milewskiego?
We wrze�niu 2012 r. do prezesa s¹du okrêgowego w Gdañsku
Ryszarda Milewskiego zadzwoni³ Pawe³ Miter, podaj¹c siê za asy-
stenta szefa kancelarii premiera Tomasza Arabskiego. Prezes Mi-
lewski przekaza³ datê posiedzenia s¹du, na którym mia³a zapa�æ
decyzja o dalszym areszcie prezesa Amber Gold. Ustala³ z rzeko-
mym pracownikiem kancelarii premiera równie¿ sk³ad sêdziow-
ski gwarantuj¹c, ¿e �jest zaufany� i pyta³ jakie tempo powinien
narzuciæ sprawie.

Autor prowokacji ujawniaj¹cej aferê z udzia³em gdañskiego sê-
dziego Ryszarda Milewskiego ws. Amber Gold zosta³ w³a�nie za-
trzymany. Paw³owi Miterowi postawiono listê zarzutów tak d³ug¹,
jak przestêpcy z gangu pruszkowskiego. Usi³owanie oszustwa
(to by³a przecie¿ prowokacja), p³atna protekcja (dla uwiarygod-
nienia obieca³ odwdziêczenie siê�), podrabianie dokumentów
(u¿y³ maila cz³owieka Tuska), dzia³ania w celu oskar¿enia innej
osoby (skorumpowanego sêdziego!) i podawanie siê za funkcjo-
nariusza publicznego (szefa kancelarii premiera).

W konsekwencji opublikowania tre�ci rozmowy przez �Gazetê
Polsk¹ Codziennie� sêdzia Milewski zosta³ usuniêty z funkcji pre-
zesa s¹du okrêgowego w Gdañsku. Bardzo d³ugo trzeba by³o
czekaæ na decyzjê S¹du Dyscyplinarnego przy S¹dzie Apelacyj-
nym w Warszawie, który w styczniu 2014 roku uzna³ Milewskie-
go za winnego �uchybienia godno�ci urzêdu�. S¹d dyscyplinar-
ny usun¹³ ostatecznie sêdziego z funkcji prezesa s¹du okrêgo-
wego w Gdañsku. Sêdziowie uznali, ¿e narazi³ godno�æ funkcji,
któr¹ pe³ni³. Sêdzia �ukarany�, ale prowokatora, który wykry³ nie-
uczciwego sêdziego chc¹ wsadziæ do wiêzienia. Jaki z tego p³y-
nie medialny przekaz? Nie podno�cie rêki na kolegów Tuska, bo
w³adza wam tê r¹czkê utr¹ci.

����������
Gwiazdy tañcz¹ na wiejskiej
Kolejne ju¿ wybory z rzêdu partie polityczne wystawiaj¹ celebry-
tów, by Ci stali siê magnesem na g³osy wyborców. W wyborach
do europarlamentu wystartuj¹: z PO Otylia Jêdrzejczak (p³ywacz-
ka), Bogdan Wenta (trener) i Micha³ Kamiñski (pogl¹dowa chor¹-
giewka, kolega Sikorskiego); z Twojego Ruchu (od Palikota) Ewê
Wójciak (dyrektor teatru, która zas³ynê³a s³owami �no i wybrali
ch*** na papie¿a�) i Izabella £ukomska-Py¿alska (by³a modelka
Playboya); z SLD Maciej ¯urawski (pi³karz), Weronika Marczuk-
Pazura (by³a tancerka go-go), Micha³ B¹kiewicz (siatkarz), Kry-
stian Legierski (autor koncepcji, ¿e tylko biali mog¹ byæ faszy-
stami) i Anna Jesieñ (lekkoatletka). Kto wie ile jeszcze �gwiazd�
zosta³o pominiêtych. Jakby nie patrzeæ ww. kandydaci raczej nie
maj¹ wiedzy o prawie, gospodarce, ekonomii, historii czy mecha-
nizmach funkcjonowania instytucji Unii Europejskiej� Oczywi-
�cie tutaj nie chodzi o zdobycie sto³ków za wszelk¹ cenê i u¿ywa-
nia gwiazd do promocji w przysz³orocznych wyborach do parla-
mentu, prawda?

����������
Karuzela stanowiskowa Grada
Media og³osi³y, ¿e Aleksander Grad, by³y minister skarbu pañ-
stwa z lat 2007-2011 zrezygnowa³ z funkcji cz³onka rady nadzor-
czej i wiceprezesa zarz¹du Tauronu. Od lipca 2012 roku do stycz-
nia 2014 roku by³ prezesem spó³ki PGE EJ 1, gdzie odpowiada³
za proces przygotowania i budowy pierwszej elektrowni j¹dro-
wej w Polsce. Najwyra�niej spostrzeg³, ¿e ten projekt to niewy-
pa³, wiêc ewakuowa³ siê do Tauronu. Ten cz³owiek wyrz¹dzi³
KGHM-owi wiele z³a, dlatego nie ³udzili�my siê, ¿e tak po prostu
wycofa siê z polityki i zasiadania w spó³kach skarbu pañstwa. 17
marca Grad zrezygnowa³ z zasiadania w radzie nadzorczej i funk-
cji tymczasowego pe³nieniu obowi¹zków wiceprezesa spó³ki.
Tego samego dnia zosta³ jednak powo³any na stanowisko wice-
prezesa ds. korporacji w Tauronie. Tusk nie da swoim ludziom

zrobiæ krzywdy. Media jako� przemilcza³y kwestie dwuletniego
kierowania przez Grada spó³k¹ j¹drow¹, która nie ma ¿adnych
sukcesów, a pieni¹¿ki na konto �mietanki towarzyskiej lecia³y.

����������
Rosyjskie w³adze kpi¹ z katastrofy smoleñskiej
�Jaceniuk (premier rz¹du Ukrainy � red.) z delegacj¹ powinni jed-
nak przyjechaæ na rozmowy do Smoleñska, bo akurat jest tam
korzystna pogoda. Mg³a...� � taki wpis pojawi³ siê na oficjalnym
koncie blogera i producenta telewizyjnego zwi¹zanego z Krem-
lem. Swój wpis Antoni Korobkowa-Zemlianskij wykasowa³, inter-
nauci zd¹¿yli jednak uwieczniæ wpis. Korobkow-Zemlianskij jest
jednym z 42 �wybitnych� obywateli mianowanych przez prezy-
denta Putina cz³onkami �Federalnej Izby Spo³ecznej�. To niejedy-
ny wpis z aluzj¹ do katastrofy smoleñskiej ze strony ulubieñca
Putina. W grudniu 2013 r. w odpowiedzi na zdjêcie Jaros³awa
Kaczyñskiego na kijowskim majdanie, spyta³, czy prezes PiS �nie
leci do Smoleñska?�. Rosyjskie w³adze za nic maj¹ �mieræ prezy-
denta Polski, piêciu najwy¿szych rang¹ genera³ów, pos³ów, se-
natorów, osób zajmuj¹cych kluczowe stanowiska w administra-
cji pañstwa oraz innych pasa¿erów. Podobnie za nic maj¹ inte-
gralno�æ Ukrainy, traktuj¹c j¹ jako w³asne terytorium. Obecn¹
sytuacjê najlepiej opisuj¹ wrêcz prorocze s³owa Lecha Ka-
czyñskiego z Tbilisi o zapêdach Rosji: �Dzi� Gruzja, jutro Ukra-
ina, pojutrze pañstwa ba³tyckie, a pó�niej mo¿e i czas na mój
kraj, na Polskê!�
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Kolejny podatek?! Tym razem napoje gazowane
Jak donosz¹ media rz¹d pracuje nad projektem wprowadzaj¹cym
akcyzê (naprawdê akcyzê!) na s³odkie bezalkoholowe napoje ga-
zowane. Akcyza mia³aby wynie�æ od 1 do 10 groszy za litr napo-
ju. Rozwa¿any jest te¿ wariant korelacji wielko�ci akcyzy od�
zawarto�ci cukru w napoju. Powodem rzekomo jest dbanie o zdro-
wie Polaków i ob³o¿enie niezdrowych napojów akcyz¹. My jed-
nak wiemy, ¿e prawdziwym powodem jest konieczno�æ pozyska-
nia dodatkowych �rodków, bo w bud¿ecie �wieci pustkami.
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Proces nies³awnego zegarmistrza z PO w kwietniu
Na dzieñ 23 kwietnia zaplanowano proces by³ego ministra trans-
portu S³awomira Nowaka z Platformy, oskar¿onego o z³o¿enie
nieprawdziwych o�wiadczeñ maj¹tkowych. Prokuratura zakwe-
stionowa³a piêæ o�wiadczeñ maj¹tkowych sk³adanych przez No-
waka w okresie od listopada 2011 r. do marca 2013 r. Pose³ nie
wykaza³ w nich zegarka renomowanej firmy, o warto�ci � jak wy-
nika z dwóch opinii bieg³ego � minimum 17 tys. z³. Przepisy na-
kazuj¹ wpisywaæ do o�wiadczenia przedmioty warte co najmniej
10 tys. z³. Nowak na pocz¹tku stycznia us³ysza³ zarzuty. On sam
twierdzi, ¿e jest niewinny i odmówi³ sk³adania wyja�nieñ.
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�Ukraina bez Putina!�
W dniu 8 marca Solidarno�æ zorganizowa³a pikietê pod amba-
sad¹ rosyjsk¹ w Warszawie. �Solidarno�æ to zwi¹zek zawodowy.
Ale to te¿ solidarno�æ miêdzyludzka i solidarno�æ miêdzynarodo-
wa. Dlatego dzisiaj tu jeste�my.� � mówi³ pod ambasad¹ Piotr
Duda, przewodnicz¹cy Komisji Krajowej. Ponad dwutysiêczny t³um
zwi¹zkowców z flagami, transparentami, gwiazdkami i flagami
zwi¹zkowymi zebra³ siê przed ambasad¹ rosyjsk¹, ¿eby zademon-
strowaæ swoje poparcie dla walcz¹cej o niepodleg³o�æ Ukrainy.
Na transparentach znajdowa³y siê napisy: �Ukraina bez Putina�,
�Precz z Czeczenii, Gruzji i Ukrainy�, �Suwerenna Ukraina nie po-
trzebuje Putina�, �Putin hands off Ukraine�, �Wiwat przyja�ñ pol-
sko-ruska bez Putina i bez Tuska�. Protest rozpoczê³y dwa hym-
ny narodowe: Polski i Ukrainy.

�Jeste�my tu po to, ¿eby nazwaæ sprawy po imieniu. W tym bu-
dynku znajduje siê przedstawiciel agresora. Chcemy pokazaæ mu
nasz sprzeciw wobec dzia³añ Rosji na Ukrainie. Zwi¹zek, choæ
g³ównie zajmuje siê obron¹ godno�ci ludzi pracy, musi reago-
waæ, kiedy gdzie� dzieje siê krzywda. W latach stanu wojennego
Europa pomaga³a nam. Teraz my musimy pomóc naszym gnê-
bionym przez Rosjê s¹siadom. (�) Biznes i sprawy finansowe
nie mog¹ braæ góry nad wolno�ci¹ i godno�ci¹ obywateli. Je�li
ONZ nie mo¿e pomóc i tylko biernie siê przygl¹da mordowaniu
obywateli, to niech siê rozwi¹¿e. Po co nam taka organizacja.� �
mówi³ Piotr Duda.


