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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

Przewodnicz¹cy Józef Czyczerski  wywiad dla Gazety
Wroc³awskiej

Kadencja nieodwracalnych
zmian dla KGHM i regionu
Po trzech latach i kilku procesach s¹d uzna³, ¿e wybrany przez
za³ogê KGHM Józef Czyczerski powinien byæ powo³any do rady
nadzorczej. Do tej pory trzej kolejni ministrowie skarbu uwa¿ali
inaczej. Józef Czyczerski jest przewodnicz¹cym Sekcji Krajowej
Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ i szefem Solidarnoci w Zak³adach Górniczych Rudna. W wyborach reprezentantów za³ogi do rady nadzorczej w KGHM wygrywa³ mia¿d¿¹co.
Pracownicy po raz kolejny wybrali go do rady. Czeka na powo³anie.
Ile by³o procesów s¹dowych, zanim wreszcie okaza³o siê, ¿e
jednak powinien Pan zasiadaæ w Radzie Nadzorczej KGHM?
Liczby nie podam, ale by³o ich du¿o. Praktycznie trzy lata, czyli ca³¹
ósm¹ kadencjê, spêdzi³em na ³awie s¹dowej i to w ró¿nych s¹dach:
gospodarczym i KRS we Wroc³awiu, gospodarczym w Legnicy. Koledzy trafili te¿ do S¹du Najwy¿szego. W ci¹gu tych trzech lat trzy
razy by³y te¿ przeprowadzone wybory uzupe³niaj¹ce do rady i za
ka¿dym razem sprawa trafia³a do s¹du, bo kolejni trzej ministrowie,
pocz¹wszy od ministra Grada, ³amali ustawê o komercjalizacji i prywatyzacji.
A co mówi ta ustawa?
Ustawa jest, moim zdaniem, bardzo prosta i czytelna. Mówi, ¿e wynik wyborów jest wi¹¿¹cy dla walnego zgromadzenia akcjonariuszy,
je¿eli wybory zosta³y przeprowadzone zgodnie z prawem. Wydawa³o siê, ¿e s³owo wi¹¿¹cy jest jasne i oczywiste. Ale okaza³o siê, ¿e
wcale tak nie jest. Co ciekawe, w s¹dach nie analizowano zapisu
ustawy, tylko prawnicy wynajmowani przez KGHM (patrz: Ministerstwo
Skarbu Pañstwa) zajmowali siê takimi sprawami, jak: czy my mamy interes prawny w tym, ¿e nie ma uchwa³y o powo³aniu. Przypomnê, ¿e wczeniej, niezale¿nie od tego, jaka opcja by³a u w³adzy, ka¿dy zarz¹d KGHM
respektowa³ wyniki wyborów. Dopiero Platforma Obywatelska zdecydowa³a siê sprefabrykowaæ zajcie i wykorzystaæ je do z³amania ustawy.
Jak to sprefabrykowaæ? Chce Pan powiedzieæ, ¿e nie by³o Pana na tej
manifestacji przed biurem zarz¹du w maju 2011 roku, która tak siê nie
spodoba³a ministrowi?
Po tak zwanej zadymie przed biurem zarz¹du zosta³em zaprezentowany
jako organizator i przywódca tych wszystkich zdarzeñ. By³em zdziwiony,
gdy zobaczy³em na radzie nadzorczej film przygotowany przez s³u¿by
biura zarz¹du, z którego faktycznie wynika³o, ¿e to ja na czele protestuj¹cych ludzi zaatakowa³em siedzibê KGHM, co nijak siê mia³o do rzeczywistoci.
Kwestia monta¿u?
Tak film zosta³ zmontowany. Domylam siê oczywicie, kto stoi za tym
monta¿em. Dowód, ¿e to by³a tylko manipulacja, a nie fakty? Proszê sobie
wyobraziæ, ¿e mijaj¹ ju¿ trzy lata od tego momentu, a do dzi nikt mnie w
tej sprawie nie przes³ucha³. Przecie¿ ka¿dy ma wiadomoæ, ¿e je¿eli naruszy³bym jakikolwiek zapis kodeksu karnego czy kodeksu cywilnego, to
kto jak kto, ale zarz¹d KGHM by mi tego nie podarowa³. Przynajmniej

powiadomi³by prokuraturê, a nie by³o ani ¿adnego postêpowania przeciwko ani w sprawie. To by³y tylko fakty medialne, stworzone po to, by
nas nie powo³ywaæ do rady.
Dlaczego to zrobiono?
Mam swoj¹ teoriê na ten temat. Po dowiadczeniach siódmej kadencji,
gdy prezesem by³ Miros³aw Krutin, a wiceprezesem Herbert Wirth, obaj
panowie doszli do wniosku, ¿e ³atwiej im bêdzie przeprowadziæ pewne
dzia³ania gospodarcze, jeli nie bêdzie mnie w radzie nadzorczej. Mam tu
na myli decyzjê, która wczeniej czy póniej bêdzie mia³a bardzo negatywne konsekwencje dla zag³êbia miedziowego, zarówno dla pracowników, jak i ca³ego regionu.
Czyli?
Chodzi o sprawê pozbycia siê aktywów telekomunikacyjnych: Polkomtela i Dialogu. Jednoczenie w tym samym czasie wyprowadzono przez raje
podatkowe 10 miliardów z³otych do Kanady. Druga rzecz - powsta³a po
sprzeda¿y Polkomtela i Dialogu 11-miliardowa górka pos³u¿y³a rz¹dowi
RP do stworzenia ustawy o podatku od niektórych kopalin (miedzi i
srebra) na bazie propagandy. Mówiono, ¿e oto KGHM robi 10 miliardów
zysku i nie chce siê podzieliæ z biednym bud¿etem pañstwa. Te dwie
rzeczy wczeniej czy póniej negatywnie odbij¹ siê na sytuacji regionu i
przemys³u miedziowego.

Dlaczego?
Aktywa telekomunikacyjne by³y tak¹ czêci¹ naszej dzia³alnoci, tworzonej d³ugo, która mia³a zagwarantowaæ, ¿e w momencie spadku cen miedzi poni¿ej kosztów produkcji, nie dochodzi³oby do redukcji zatrudnienia. Teraz takiego zabezpieczenia ju¿ nie mamy. Coraz mocniej dowiadczamy, ¿e ceny metali kolorowych na gie³dzie lec¹ w dó³. Koszty produkcji
mamy du¿e w porównaniu z nasz¹ konkurencj¹, która oparta jest na
górnictwie odkrywkowym, a my w zasadzie jestemy górnictwem g³êbinowym i zawsze bêdziemy mieli wy¿sze koszty. Coraz mocniej zbli¿aj¹ siê
do siebie krzywa cenowa i krzywa kosztowa. To oznacza dla nas k³opoty.
Nie by³o nas w radzie nadzorczej przez trzy lata i proszê zobaczyæ - podjêto
tak niebezpieczne decyzje, a nikt nie oponowa³ ani w sferze medialnej, ani
gospodarczej. Przeciwnie, mo¿na by³o wyczytaæ w ró¿nych mediach, ¿e
to jest bardzo ciekawe przedsiêwziêcie gospodarcze itd.
Jeszcze jedna ciekawa rzecz zdarzy³a siê w tym czasie. Gdy pan Wirth z
wiceprezesa zosta³ prezesem, zatrudni³ firmê. Ja j¹ nazwê X ze wzglêdów
procesowych. Ta firma zajê³a siê czarnym piarem.
To by³ pocz¹tek wojny ze zwi¹zkowcami?
Tak. Firma ta opublikowa³a raport. Znalaz³y siê w nim cele, które wpisa³y
siê w politykê rz¹du wobec zwi¹zków zawodowych. I KGHM sta³ siê liderem negatywnego opisywania relacji pracodawca - zwi¹zki zawodowe, a
ja sta³em siê czo³owym bohaterem negatywnym. Opisywano, ¿e zarabia³em potworne pieni¹dze i mia³em niesamowite wp³ywy. Z drugiej strony
za zadanie tej firmie postawiono budowanie pozytywnego piaru pana
prezesa. W umowie miêdzy t¹ firm¹ a KGHM by³ zapis o kreowaniu wizerunku prezesa jako supermened¿era, i po drugie, opisywanie tylko pozytywnych zjawisk wokó³ Polskiej Miedzi.
Chce Pan powiedzieæ, ¿e te liczne nagrody, które dostaj¹ niemal co
tydzieñ prezes i firma, to efekt dzia³alnoci tej firmy?
Tak. Czekam, a¿ jaka instytucja wyst¹pi o Nagrodê Nobla dla pana prezesa w dziedzinie gospodarki, bo wszystkie inne ju¿ dosta³.
Sk¹d wiadomo o tej umowie?
Wyda³o siê, gdy minister Budzanowski straci³ sto³ek. Gdy siê po³apa³, ¿e
to wszystko to efekt piaru, by³o za póno. Minister zainteresowa³ siê
inwestycj¹ kanadyjsk¹, ale niestety zosta³ odwo³any. Wydaje mi siê, ¿e za
tym projektem musz¹ staæ du¿e si³y, nawet nie pan Wirth, ale kto znacznie wiêkszy. Bêd¹c w radzie nadzorczej w poprzednich latach, by³em w
komisji, która bada³a inwestycjê w Kongo o wartoci ponad 120 milionów dolarów. Widzia³em, jak szalenie trudno jest wyprowadziæ z Polski
takie pieni¹dze. A w przypadku Kanady chodzi³o o trzy miliardy dolarów!
Kto w normalnym kraju, kto w Polsce mo¿e sobie pozwoliæ, by przez raje
podatkowe wyprowadziæ tak olbrzymie pieni¹dze za granicê? Ale s³ychaæ, ¿e co siê zmienia. Po raz pierwszy w historii chyba nie opublikowano bud¿etu KGHM na 2014 rok.
Dlaczego?
Bo jest tak niski. S³ysza³em, ¿e to maj¹ byæ dwa miliardy, a robilimy 11 z
hakiem, to do obrazu sukcesu nie pasuje. Zarz¹d siê zas³ania przepisem,
¿e nie musi publikowaæ, a ja mylê, ¿e pan prezes siê wstydzi, bo tu
Nagroda Nobla przed nim, a on z 11 miliardów l¹duje na dwóch. Kiepsko.
Niedawno podano informacjê o wyj¹tkowo niskim wyniku za pierwszy
kwarta³: 507 mln netto, podczas gdy nawet analitycy, zwykle bardzo ostro¿ni, szacowali go na 580 mln, a rok temu w tym samym czasie KGHM
zarobi³ ponad miliard.
Na to wp³ywa kilka czynników. Pierwszy: prezes nie jest jednak mened¿erem number one w Polsce. Drugi: ceny miedzi i kurs dolara. Trzeci: podatek od kopalin. Kolejny: bardzo du¿e obci¹¿enie, jakim jest inwestycja
kanadyjska. Szacuje siê, ¿e trzeba jeszcze do³o¿yæ do niej kolejnych piêæ
miliardów z³otych. Co to oznacza? ¯e musimy wzi¹æ kredyt. Ta inwestycja
nigdy nam siê nie zwróci.
Proszê wiêc powiedzieæ, co Pana zdaniem w najbli¿szym czasie, a co
w dalszym czeka zag³êbie miedziowe?
Nikt nie jest w stanie odpowiedzieæ, jak d³ugo bêdziemy mieli do czynienia z procesem dekoniunktury. Dzia³amy na rynku, gdzie 100 procent
naszego produktu jest sprzedawane na gie³dzie metali kolorowych w
Londynie. Nie jestemy jednak znacz¹cym graczem i nie decydujemy o
cenach, musimy siê podporz¹dkowywaæ. Ju¿ dzisiaj widaæ, ¿e 2014 rok
jest pocz¹tkiem negatywnych zdarzeñ: pocz¹wszy od strat pracowników, bo otrzymaj¹ mniejsz¹ nagrodê z zysku, przez ograniczanie inwestycji odtworzeniowych, w zwi¹zku z tym firmy wykonawcze, które wykonuj¹ na rzecz KGHM roboty górnicze i przygotowawcze, zaczynaj¹ powoli
traciæ kontrakty. Trzeci element, który ju¿ zaczyna dotykaæ bezporednio

pracowników, to zapowied prezesa o ograniczaniu zatrudnienia.
Bêd¹ zwolnienia?
Na razie mamy nadziejê, ¿e nie. Zarz¹d zapowiada redukcjê zatrudnienia
poprzez niezatrudnianie nowych pracowników w miejsce odchodz¹cych
na emeryturê. Co to oznacza? ¯e redukuje siê etaty pracowników zatrudnionych bezporednio w produkcji. Zmniejsza siê liczba ludzi, którzy pracuj¹ przy produkcji, wydobyciu, przerobie w zak³adach wzbogacania i
przetopie w hutach i ju¿ dzi jest problem z pójciem na urlopy. Coraz
wiêcej ludzi pracuje w nadgodzinach, bo nie jest w stanie wykonaæ zadañ.
A jednoczenie rosn¹ koszty, bo wchodzimy w coraz trudniejsze obszary
górnicze.
Wróæmy do wyroku. Odczuwa pan satysfakcjê?
Czy satysfakcjê? Sam siê zdziwi³em po tylu latach, ¿e w s¹dach mo¿na siê
jednak doczekaæ sprawiedliwoci. Przez te wszystkie lata ju¿ praktycznie
by³em pogodzony z przegran¹. A jednak zdarzy³o siê, ¿e s¹d rozpatrzy³
merytorycznie zapis ustawy. Satysfakcja gorzka, bo wyrok jest korzystny,
a jednoczenie skoñczy³a siê kadencja. Zamiast siê zajmowaæ sprawami
pracowników, chodzi³em po s¹dach. A przecie¿ to s¹ wybory bezporednie. Trudno zdobyæ poparcie, jeli nie jest siê uczciwym. W KGHM ludzie
wiedz¹, kto jest kim. Czu³em siê niekomfortowo, gdy pada³o pytanie: Po
co go wybieraæ, skoro i tak go minister nie powo³a?
Chciano raz powo³aæ tych, których wola³ minister. I skutki w wyborach
by³y mizerne - zamiast kilku tysiêcy g³osów, dostali zaledwie kilkaset.
No w³anie i trzeba by³o ca³¹ procedurê powtarzaæ. Co pani opowiem:
niedawno, 8 kwietnia, wprosi³em siê na sympozjum w Polskim Instytucie
Dyrektorów. Temat tego sympozjum brzmia³: Pracownicy w radzie nadzorczej. By³ tam m.in. Pawe³ Tamborski z Ministerstwa Skarbu Pañstwa i
dr Ryszard Czarniawski, zastêpca Rzecznika Praw Obywatelskich. I oto
dyskusja idzie w takim kierunku: ju¿ 20 lat po zmianie systemu, a tu
pracownicy nadal s¹ w radach nadzorczych. Zajmuj¹ miejsce tylu wykszta³conym fachowcom, których przecie¿ minister móg³by powo³aæ w
ich miejsce. I trzeba co z tym zrobiæ. Jest silny trend, by pozbyæ siê
pracowników w tych gremiach. Tylko jest jeden istotny problem - w ca³ej
Europie pracownicy s¹ w radach (w Niemczech stanowi¹ wiêkszoæ).
Przerwa³em wiêc tê dyskusjê. Przedstawi³em siê, a wtedy wszyscy spojrzeli na mnie, jak na latarniê morsk¹ i wygl¹dali, jakby byli zaskoczeni, ¿e
nie stoi przed nimi facet w gumowcach, tylko kto, kto chce z nimi dyskutowaæ. Oni tam wszyscy stwierdzili wprost, ¿e pracownicy w radach s¹
niepotrzebni. Na tym spotkaniu pad³o stwierdzenie, ¿e trzeba znaleæ
jakie trzecie rozwi¹zanie, niech zwi¹zkowcy maj¹ jakie tam niszowe
zadania. To pokazuje, w jakim kierunku ci, którzy sami mianuj¹ siê elitami,
próbuj¹ zmierzaæ. Ich zdaniem pracownicy w radach przeszkadzaj¹, bo
maj¹ dostêp do rzeczywistej informacji i przeszkadzaj¹ mened¿erom, którzy nie mog¹ bez skrepowania podejmowaæ biznesowych decyzji. Uwa¿aj¹, ¿e pracownicy powinni siedzieæ cicho. Tylko ¿e je¿eli obecnoæ reprezentantów za³ogi w radach by³aby faktycznie taka z³a, to Europa dawno by to zmieni³a, a jednak tam w radach s¹ pracownicy. Przecie¿ minister
Grad zarzuca³ mi, ¿e ja na posiedzeniach rady nadzorczej reprezentowa³em interesy pracowników, a one nie s¹ to¿same z interesami akcjonariuszy. To absurd. Akurat jest odwrotnie.
Zw³aszcza, ¿e do rady wybrali Pana pracownicy. Te stracone trzy lata
to tak¿e Pana osobista strata wynagrodzenia. Rozwa¿a Pan pozew o
odszkodowanie?
Nawet siê nad tym nie zastanawia³em. W radzie nadzorczej wszyscy otrzymuj¹ wynagrodzenie, przedstawiciele za³ogi te¿. Na pewno ponios³em
jak¹ stratê, ale pieni¹dze nie s¹ powodem mojego ubiegania siê o bycie
w radzie. Wynagrodzenie za pracê w radzie ustala walne zgromadzenie
akcjonariuszy. Niech uchwali, ¿e wszyscy w radzie pracuj¹ za symboliczn¹
z³otówkê - ci desygnowani przez polityków i przez za³ogê. Wtedy zobaczymy, komu naprawdê zale¿y na firmie, a komu na pieni¹dzach. Ciekawe, ¿e
opowiadano, jakie to my niebotyczne pieni¹dze zarabiamy w radzie, a gdy
prezes Wirth doszed³ do w³adzy i podwy¿szy³ sobie pensjê tak, ¿e zarabia
ponad dwa miliony rocznie, to by³o cicho.
Za³ó¿my, ¿e na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, 23 czerwca, minister uszanuje wolê za³ogi i powo³a Pana, Leszka Hajdackiego i
Bogus³awa Szarka. Jest szansa, by jeszcze jako naprawiæ choæ czêæ
tych negatywnych decyzji podjêtych w minionej kadencji rady nadzorczej?
Pewne dzia³ania s¹ ju¿ nieodwracalne: pozbycie siê tarczy ochronnej w
postaci aktywów telekomunikacyjnych, zainwestowanie miliardów w
Quadrê. Mo¿emy to najwy¿ej kiedy próbowaæ sprzedaæ, ale stracimy na
tym.
przedruk: Polska Gazeta Wroc³awska
z dnia 07.06.2014  Agata Grzeliñska

Informacje dla pracowników
NIE dla przenoszenia miejsc pracy!
Pracodawca ma plan przenoszenia oddzia³u CDR wraz ze stanowiskami pracy do spó³ki Zanam. Oddaj¹c stanowiska do innych podmiotów tracimy pracowników, miejsca pracy, mo¿liwoæ zatrudniania oraz wp³yw na kwestie bezpieczeñstwa. Dla Zarz¹du KGHM jest
to sposób na oszczêdnoci i obni¿enie kosztów pracy.
Solidarnoæ kategorycznie sprzeciwia siê przenoszeniu miejsc
pracy do innych podmiotów. Oddzia³ CDR to dopiero pocz¹tek planów obecnego Zarz¹du. Celem takiego zabiegu pracodawcy nie jest
wydajniejsza czy bezpieczniejsza praca. Zarz¹d systematycznie ogranicza iloæ pracowników na stanowiskach robotniczych, jednoczenie zwiêkszaj¹c miejsca pracy nierobotnicze, od których nie wzronie przecie¿ wydobycie, a jedynie znajd¹ siê sto³ki dla kolesi z platformy. Nie mo¿emy pozwoliæ, ¿eby Zarz¹d KGHM lekkomylnie oddawa³ miejsca pracy. Dzi CDR, jutro kolejne oddzia³y. Z naszych
informacji wynika, ¿e w Zak³adach Górniczych Lubin transport
ludzi równie¿ ma przejæ do zewnêtrznej firmy.

Komunikat do pracowników
O/ZG Polkowice-Sieroszowice
Przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej NSZZ Solidarnoæ O/ZG Polkowice-Sieroszowice wzi¹³ udzia³ w spotkaniu z Dyrektorem Naczelnym i Dyrektor ds. Pracowniczych. Dyrekcja poinformowa³a o
kilku kwestiach. W bie¿¹cym roku pracodawca nie przewiduje przeszeregowañ grupowych, lecz przeszeregowania indywidualne i zwi¹zane ze zmian¹ anga¿u. Zatrudnienie w grudniu 2014 r. ma wynieæ
4630 osób. Na wynagrodzenia w bie¿¹cym roku pracodawca przeznaczy 457 mln z³. Od lipca tego roku zmienione zostan¹ zasady
naboru do Ratownictwa Górniczego. Szczegó³y zasad rekrutacji
przedstawimy po otrzymaniu niezbêdnych dokumentów. Odby³o siê
równie¿ spotkanie pracowników oddzia³u S-6 z Dyrektorem Technicznym, podczas którego przekazano uwagi dotycz¹ce premiowania oraz organizacji pracy. Dyrektor zobowi¹za³ siê do zajêcia siê
wszystkimi uwagami. Dodatkowo Solidarnoæ Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi postanowi³a wyst¹piæ do Prezesa o przeszeregowania dla pracowników KGHM i przekazanie dla poszczególnych oddzia³ów odpowiednich kwot do bud¿etu.

Ograniczaj¹ dostêp do Centrum Us³ug Ksiêgowych
Jak pisalimy w ostatnim numerze Pryzmatu, Centrala KGHM ogranicza pracownikom oddzia³u ZG Polkowice-Sieroszowice dostêp
do Centrum Us³ug Ksiêgowych o jeden dzieñ w tygodniu. Przewodnicz¹cy Bogus³aw Szarek w imieniu Komisji Zak³adowej NSZZ Solidarnoæ O/ZG Polkowice-Sieroszowice wystosowa³ w tej sprawie
pismo do Wiceprezesa Zarz¹du Jaros³awa Romanowskiego.
Wiceprezes Jaros³aw Romanowski w odpowiedzi stwierdzi³, ¿e dziêki
wdra¿aniu sprawdzonych wzorców zarz¹dzania procesami wsparcia uzyskujemy oczekiwan¹ poprawê efektywnoci dzia³ania. Tak
naprawdê nie wiadomo jak¹ poprawê mia³ na myli. Sam fakt ograniczenia dy¿urów spowodowany jest rekomendacj¹, jak twierdzi Zarz¹d, renomowanej firmy audytorskiej. Rzekomo wynika to z potrzeby zrównowa¿onego podzia³u zasobów pomiêdzy zadania realizowane w siedzibie CUK, a obs³ugê pracowników w Oddzia³ach.
Innymi s³owy, zdaniem Zarz¹du, najpierw przenoszono pracowników Rachuby do scentralizowanej jednostki, ¿eby nastêpnie ograniczyæ dostêp pracowników do us³ug w oddzia³ach  to wszystko w
celu polepszenia wiadczonych us³ug. Tak przynajmniej twierdzi
pracodawca. Naszym zdaniem jest to jawne szukanie oszczêdnoci
kosztem pracownika, a za³o¿enia centralizacji us³ug ksiêgowych mia³y
byæ inne. Solidarnoæ sprzeciwia³a siê temu procesowi przewiduj¹c
skutki, z którymi obecnie mamy do czynienia.
Jak na ironiê przedstawiciel Zarz¹du dodaje w pimie, ¿e wdro¿one
narzêdzia informatyczne zmniejszaj¹ ryzyko obni¿enia jakoci obs³ugi pracowników. Co ciekawe wzrost zatrudnienia na stanowi-

skach nierobotniczych zbiega siê ze wspomnian¹ informatyzacj¹, a
efektem jest wzrost kosztów i skrócenie czasu wiadczonych us³ug?
Pracodawca informuje te¿, ¿e Oddzia³y nie ponosz¹ ¿adnych kosztów w zwi¹zku ze wiadczonymi przez CUK us³ugami poza utrzymaniem pomieszczeñ i sprzêtu biurowego. Zawsze nam siê zdawa³o, ¿e
to pracownicy produkcyjni Zak³adów Górniczych, Zak³adów Wzbogacania Rud i Hut Miedzi generuj¹ przychody dla spó³ki. Okazuje
siê, ¿e pêkaj¹ca w szwach Centrala KGHM jest tak dochodowa, ¿e
finansuje m.in. utrzymanie Centrum Us³ug Ksiêgowych.

Negocjacyjna farsa, czyli
CZOPEK  to brzmi dumnie!
W dniach 27 i 30 maja br. odby³y siê rozmowy (bo trudno nazwaæ to
negocjacjami) na temat kolejnych ju¿ zmian i poprawiania zapisów w
Regulaminie Premiowania, który zosta³ wprowadzony przez Dyrektora Oddzia³u z naruszeniem obowi¹zuj¹cego Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy. Dokument ten nie zosta³ uzgodniony ze wszystkimi
zak³adowymi organizacjami zwi¹zkowymi, a jedynym zwi¹zkiem zawodowym, który odmówi³ podpisania siê pod tym cudem na kiju
wymylonym przez najbardziej wiat³e umys³y KGHM-u, jest tylko
Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ O/ZG Rudna. Ktokolwiek teraz próbuje ok³amywaæ pracowników okradanych systematycznie co
miesi¹c z nale¿nych im wynagrodzeñ jest zwyk³ym ³garzem. Na dok³adkê ci sami, którzy przy wprowadzaniu wychwalali do nieba te
niesprawiedliwe zasady teraz próbuj¹ na pokaz ubieraæ siê w szaty
obroñców pracowników i bezczelnie k³ami¹, ¿e byli jak najbardziej
przeciw i ich nie podpisywali.
Ju¿ od samego momentu wprowadzenia genialnych zasad premiowania (co uczyniono na usilne polecenie Zarz¹du przy wspó³udziale
wiêkszoci organizacji zak³adowych), nazywany obecnie motywacyjny systemem wynagradzania ujawnia coraz to nowe knoty, które
wskazuj¹ dobitnie, ¿e premie nie maj¹ nic wspólnego z logik¹ i sprawiedliw¹ zap³at¹ za wykonywan¹ pracê. Teraz okrada siê jednych, by
obdarowywaæ wybranych przy pe³nej dowolnoci oraz bez jakichkolwiek logicznych i sprawiedliwych zasad. Jakby tego by³o ma³o, to po
znajomoci zatrudniani siê kolejni (odpowiednio wynagradzani znajomi Zarz¹du z PO), by tworzyli kolejne stosy niepotrzebnych dokumentów.
Cyklicznie podejmowane s¹ próby naprawiania czego, co normalnie
naprawiæ siê nie da i wygl¹da to na leczenie syfa pudrem. Jak nazwaæ wpisanie w regulamin sformu³owania: miedzy innymi  co
pozwala na pe³n¹ dowolnoæ interpretacji przy stosowaniu jakichkolwiek zapisów.
Ostatnim przyk³adem parodii uzgodnieñ by³o spotkanie, gdzie Przewodnicz¹cy NSZZ Solidarnoæ upomnia³ siê o pracowników dzia³u
klimatyzacji i TW, których dyrekcja nie zaliczy³a do naliczania 53%
premii przy pracach na oddzia³ach górniczych zwi¹zanych z monta¿em i demonta¿em urz¹dzeñ wentylacyjnych. Nie kto inny jak najwiêkszy lizus i wazeliniarz Dyrekcji Trempa³a z ZZPD zamiast broniæ pracowników b³ysn¹³ pseudointelektem i wszed³ w rolê nieformalnego
rzecznika dyrekcji. Przyprowadzi³ nawet na spotkanie wybitnego znawcê specyfiki prac górniczych ze swojego zarz¹du, który jako autorytet
w dziedzinie wynagradzania razem z dyrekcj¹ przyklaskiwa³, by pracowników TW pomin¹æ w zakwalifikowaniu do wy¿szej premii. Aparatczyk ZZPD wpad³ za to na genialny pomys³ podwy¿szenia premii
dozorowi, bo wed³ug niego zarabiaj¹ ju¿ mniej od pracowników na
stanowiskach robotniczych. O dziwo nie do koñca uzgodni³ to z dyrekcj¹, bo dane zaprezentowane na spotkaniu ewidentnie zaprzeczy³y
k³amstwu dzielnego zwi¹zkowca.
Po zakoñczeniu rozmów p³acowych, w ramach wolnych wniosków
Józek Czyczerski zapyta³ Dyrektora, czy jest prawd¹, o czym mówi siê
na kopalni, ¿e dyrekcja kupuje sobie nowe auta do prywatnego u¿ytkowania, za wczeniej poleci³a odebranie land roverów na dole kopalni, które s³u¿y³y do przemieszczania siê m.in. do awarii. Po nieudanej próbie mataczenia Dyrektor Naczelny przyzna³, ¿e to na razie tylko
jeden full wypas Pasata dla Pana Kraniañskiego. Teraz ju¿ wiemy
dlaczego pracowników oddzia³ów do³owych pozbawiano pojazdów
na dole  w ramach oszczêdnoci teraz bêd¹ woziæ siê nimi dyrektorzy. Wszystko w ramach obni¿ki kosztów.

Uderz w stó³ a no¿yce szybko siê odezwa³y. Obroñca Dyrekcji Trempa³a  nazywany na kopalni CZOPEK  reprezentuj¹cy przecie¿ do³owych, stan¹³ bohatersko w obronie s³usznych zakupów i w jego ocenie (byæ mo¿e i ca³ego zwi¹zku) ka¿dy dyrektor powinien dostaæ w
prezencie furkê. To chyba ze wzglêdu na bardzo niskie zarobki cz³onków dyrekcji, bo przecie¿ nie staæ ich za zakup sobie samochodu.

Pañstwo polskie istnieje
tylko w teorii
W mediach opublikowano dwa nagrania, które po raz kolejny obna¿aj¹
mentalnoæ rz¹du Donalda Tuska i ca³ej Platformy Obywatelskiej. W
warszawskiej restauracji Sowa i Przyjaciele w lipcu 2013 r. nagrana
zosta³a rozmowa szefa MSW Bart³omieja Sienkiewicza z prezesem NBP
Markiem Belk¹ i jego wspó³pracownikiem S³awomirem Cytryckim. Na
nagraniu s³yszymy ministra Sienkiewicza, który prosi prezesa NBP o
³atanie dziury bud¿etowej w okresie zbli¿aj¹cych siê kampanii wyborczych, jednoczenie dodaj¹c, ¿e PiS wg CBOS cieszy siê poparciem
43% ankietowanych. Ewidentna sugestia wskazuje na problem PO,
która nie mo¿e sobie pozwoliæ na kolejne podwy¿szenie podatków lub
likwidacjê ulg, bo to wi¹za³oby siê z jeszcze wiêkszym wzrostem poparcia dla PiS. Za tak¹ pomoc prezes Belka widzi potrzebê dymisji ministra finansów Jacka Rostowskiego, za którym osobicie nie przepada,
i znowelizowania ustawy o banku centralnym. W innej kwestii minister
Sienkiewicz stwierdza, ¿e pañstwo polskie istnieje teoretycznie, praktycznie nie istnieje. Takie s³owa ze strony ministra spraw wewnêtrznych pora¿aj¹. Pojawi³o siê te¿ wiele wulgaryzmów z ka¿dej ze stron.
Sienkiewicz mówi³ m.in., ¿e Polacy maj¹ w dupie orliki i autostrady.
Wa¿ny projekt rz¹du PO-PSL, Polskie Inwestycje Rozwojowe, minister
nazywa: chuj, dupa i kamieni kupa. Rozmawiano te¿ o pieprzonej
Radzie Polityki Pieniê¿nej, dymisji hrabiego von Rostowskiego i wznoszono toasty po dowcipach o mêskich penisach.
Do dymisji Rostowskiego faktycznie dosz³o. W zamian za roszady personalne prezes Belka w domyle przysta³ na ³atanie bud¿etu nieudolnego rz¹du Tuska w czasie kampanii wyborczych do parlamentu europejskiego i samorz¹du w 2014 r. oraz wyborów prezydenckich i parlamentarnych w 2015 r. Marek Belka pogr¹¿y³ w rozmowie Donalda Tuska
przypominaj¹c, ¿e na kilka miesiêcy przed wybuchem afery Amber Gold
powiadamia³ szefa PO o ca³ej sprawie i Tusk wiedzia³, ¿e ma do czynienia z piramid¹ finansow¹. Tusk nic z t¹ spraw¹ nie zrobi³ puszczaj¹c z
torbami tysi¹ce Polaków, a jego syn beztrosko pracowa³ dla OLT express,
spó³ki córki Amber Gold.
Druga tama pochodzi z lutego 2014 r.  równie¿ nie wiadomo kto stoi
za nagraniem. Tym razem rozmawiali ówczesny minister transportu,
s³ynny zegarmistrz S³awomir Nowak, by³y wiceminister finansów Andrzej Parafianowicz i Dariusz Zawadka  by³y szef GROM. Rozmowa
dotyczy³a przede wszystkim kontroli finansów ¿ony Nowaka, który ma
nadziejê, ¿e w zwi¹zku z tym nie bêd¹ sprawdzane i jego finanse. Wiceminister Parafianowicz uspokoi³ swojego rozmówcê mówi¹c, ¿e zablokowa³ sprawê, a Nowak stwierdzi³, i¿ sprawê ukrêcono w Prokuraturze
Generalnej. S³ynny zegarmistrz doda³, ¿e to nie s¹ wielkie pieni¹dze 50 tys.. Prawdopodobnie tam jest wiêcej. Media mówi¹ o nagraniach
rozmów kluczowych polityków PO i wiata biznesu.
Mimo kompromituj¹cych nagrañ osób, których rozmowy przypomina³y gangsterskie spotkania, prorz¹dowe media, m.in. wyborcza, RMF FM
i PAP, zastanawiaj¹ siê nad bezpieczeñstwem wysoko postawionych
osób w pañstwie. Nie widz¹ problemu padaj¹cych w rozmowach kwestii, tylko próbuj¹ odwróciæ kota ogonem i zaj¹æ opiniê publiczn¹ czym
innym. Miejmy nadziejê, ¿e opinia publiczna, szczególnie ta wpatrzona
w S³oñce Peru niczym w bo¿ka, mimo wszystko przejrzy na oczy i w³aciwie zinterpretuje ujawnione tamy. W cywilizowanym kraju nagrania
w zupe³noci wystarczy³yby do zdymisjonowania i postawienia przed
s¹dem premiera i jego kolesi. W pañstwie, które istnieje w praktyce.
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To najwiêksze zwyciêstwo
Solidarnoci
List otwarty przewodnicz¹cego Piotra Dudy do cz³onków Niezale¿nego Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego Solidarnoæ z
okazji 25-lecia wyborów 4 czerwca 1989 roku  najwiêkszego
zwyciêstwa Solidarnoci
Tak jak najwiêkszym zwyciêstwem polskich robotników by³o powstanie w 1980 roku Niezale¿nego Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego Solidarnoæ, tak najwiêkszym zwyciêstwem Solidarnoci by³y wybory 4 czerwca 1989 roku. Dzisiaj z powodów politycznych i bie¿¹cych interesów obecnej w³adzy z premedytacj¹ fa³szuje
siê ten historyczny fakt.
Do rozmów przy okr¹g³ym stole i pierwszych czêciowo wolnych
wyborów dosz³o dziêki fali strajków w 1988 roku, prowadzonych
przez organizacje zak³adowe Niezale¿nego Samorz¹dnego Zwi¹zku
Zawodowego Solidarnoæ. Do rozmów i wyborów przyst¹pi³ nie
Lech Wa³êsa i Komitet Obywatelski, ale Niezale¿ny Samorz¹dny
Zwi¹zek Zawodowy Solidarnoæ, ze swoim przewodnicz¹cym na
czele. Powo³anie w grudniu 1988 roku Komitetu, którego nazwa
brzmia³a Komitet Obywatelski przy przewodnicz¹cym NSZZ Solidarnoæ, choæ formalnie niezale¿ny, by³ w istocie jedynie form¹
organizacyjn¹, swoistym narzêdziem Zwi¹zku, bez którego Komitet
nie mia³ racji bytu.
Niezale¿ny Samorz¹dny Zwi¹zek Zawodowy Solidarnoæ zawsze
by³ zwi¹zkiem zawodowym, który w ró¿nym czasie, z koniecznoci,
musia³ spe³niaæ ró¿ne role, takie jak: ruchu spo³ecznego, opozycji
demokratycznej, konspiracji, komitetu wyborczego, czy te¿ parasola ochronnego nad transformacj¹ ustrojow¹. I co najwa¿niejsze 
role te wype³ni³, do dzisiaj p³ac¹c za to ogromn¹ cenê. Bez Solidarnoci i jej milionów cz³onków, nigdy by siê to nie dokona³o.
Nikt nie móg³ byæ cz³onkiem naszego Zwi¹zku inaczej, ni¿ poprzez
przynale¿noæ do zak³adowej lub miêdzyzak³adowej organizacji Solidarnoci. Nikt nie móg³ byæ w jego w³adzach, jeli nie przeszed³
ca³ej demokratycznej procedury wyborczej, od zak³adu, poprzez region, a¿ do w³adz krajowych. I tak jest do dzisiaj.
Nigdy nie by³o pierwszej i drugiej Solidarnoci. Zwi¹zek nasz od
swojego powstania nigdy nie przerwa³ dzia³alnoci, nawet po wprowadzeniu stanu wojennego, przez wiele lat trwaj¹c w konspiracji. W
przeciwnym razie, za kpinê nale¿a³oby uznaæ s³owa ówczesnego przewodnicz¹cego Lecha Wa³êsy, które wyg³osi³ w 1984 roku przy grobie zamordowanego, b³ogos³awionego ks. Jerzego Popie³uszki: Solidarnoæ ¿yje, bo ty odda³e za ni¹ ¿ycie. Jeli by³a pierwsza i
druga, to nale¿a³oby uznaæ, ¿e Jaruzelski pokona³ Solidarnoæ, a
to jest oczywist¹ historyczn¹ bzdur¹.
Od samego pocz¹tku dumnie trzymamy te same sztandary, a wiêkszoæ z naszych dzisiejszych cz³onków, w tym w najwy¿szych w³adzach Zwi¹zku, jest w nim nieprzerwanie od samego pocz¹tku, ani
na chwilê nie zaprzestaj¹c swojej dzia³alnoci. Wielu z nich by³o
internowanych, wiêzionych, szykanowanych i wyrzucanych z pracy.
Oni nigdy nie byli w dwóch Solidarnociach. Jeli ju¿, to inni j¹
opuszczali, zdradzali czy zaprzedali swoje legitymacje w imiê w³asnego interesu. Tym bardziej na ponury chichot historii zakrawa
fakt, ¿e nadal po 25 latach w wolnej Polsce, za dzia³alnoæ zwi¹zkow¹, przy obojêtnoci w³adzy, szykanuje siê i wyrzuca ludzi z pracy.
Oficjalne pañstwowe obchody 25 rocznicy 4 czerwca 1989 roku,
bez formalnego wspó³udzia³u Niezale¿nego Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego Solidarnoæ, którego udzia³ celowo pominiêto
polityczn¹ decyzj¹ obecnie rz¹dz¹cych, w odwecie za walkê Solidarnoci o prawa pracownicze i obywatelskie, staj¹ siê karykaturalne, pozbawione wewnêtrznej si³y ducha solidarnoci i wolnoci.

Nie ma wolnoci bez Solidarnoci!!!
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