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KGHM: propozycja
nowego mechanizmu
wzrostu wynagrodzeñ

Na spotkaniu z 3 listopada br. miêdzy zwi¹zkami zawodowymi a
przedstawicielami Zarz¹du kontynuowano rozmowy w kwestii
zmian w corocznych negocjacjach wzrostu wynagrodzeñ. W roz-
mowach odniesiono siê m.in. do przedstawionych przez praco-
dawcê danych dotycz¹cych wska�nika inflacji, wzrostu wyna-
grodzeñ i tabeli stawek p³ac zasadniczych w latach 2010-2014.
W wyniku rozmów strona pracodawcy zadeklarowa³a przygoto-
wanie propozycji po czê�ci uwzglêdniaj¹cej postulaty organiza-
cji zwi¹zkowych.

Na ostatnim i wcze�niejszych spotkaniach � nie wspominaj¹c ju¿ o
ostatnich kilku latach � NSZZ �Solidarno�æ� wskazywa³a pracodaw-
cy na problem zwi¹zany ze zbyt niskim wzrostem p³ac zasadniczych
w porównaniu z innymi sk³adnikami wynagrodzenia, co zaczyna
byæ obecnie coraz bardziej widoczne z powodu malej¹cej nagrody
rocznej z zysku. Brak wzrostu ca³ej tabeli stawek p³ac zasadniczych
doprowadzi³ do sytuacji, w której p³aca zasadnicza stanowi jedynie
pi¹t¹ czê�æ wynagrodzenia w skali roku. Problem z � delikatnie rzecz

ujmuj¹c � zaniedbaniem w kwestii zbyt wolno rosn¹cych stawek
widaæ na poni¿szej tabeli z zestawieniem kilku parametrów w po-
szczególnych latach.
Ze wzglêdu na naciski ze strony zwi¹zkowej w sprawie corocznego
wzrostu wynagrodzeñ nie tylko poprzez przeszeregowania, ale przede
wszystkim wzrost tabeli p³ac zasadniczych, strona pracodawcy
wstêpnie zaproponowa³a nastêpuj¹cy mechanizm. Mo¿emy go zo-
brazowaæ na przyk³adzie danych za ubieg³y rok i negocjacji w stycz-
niu 2015 roku. Wzrost przeciêtnego wynagrodzenia w sektorze
przedsiêbiorstw bez wyp³at nagród z zysku w IV kwartale poprzed-
niego roku wyniós³ 3,4%. Strona pracodawcy chce, ¿eby 40% z
tego wzrostu, czyli 1,36% stanowi³ wzrost wynagrodzeñ. Z liczby
1,36%, 75% (1,02%) mia³oby byæ przeznaczone na wzrost tabelki
stawek p³ac zasadniczych, a wiêc o tyle wzros³aby ka¿da kategoria
zaszeregowania. Pozosta³e 25% wzrostu (0,34%) zosta³oby prze-
znaczone na przeszeregowania, jako gwarantowana minimalna kwo-
ta.

NSZZ �Solidarno�æ� uwa¿a propozycjê przedstawicieli Zarz¹du za
zbyt nisk¹ i nieadekwatn¹ do konieczno�ci nadrobienia wielolet-

nich zaniedbañ. Zgodnie z przekazanymi informacjami zapropono-
wany mechanizm mia³by obowi¹zywaæ przez ustalon¹ d³ugo�æ cza-
su, co w przypadku podpisania Porozumienia bêdzie wymaga³o ko-
lejnych negocjacji za parê lat. Przewodnicz¹cy SKGRM Józef Czy-
czerski ponownie naciska³ na zawarcie w Zak³adowym Uk³adzie Zbio-
rowym Pracy zapisów obliguj¹cych Zarz¹d do przed³o¿enia na co-
roczne styczniowe negocjacje danych maj¹cych u³atwiæ prowadze-
nie rozmów. Przedstawiciele Zarz¹du zobowi¹zali siê do przedsta-
wienia na kolejnym spotkaniu listy dokumentów, które s¹ w stanie
przygotowaæ do drugiej dekady stycznia, czyli w momencie pierw-
szego spotkania negocjacyjnego. Obecnie strona zwi¹zkowa ocze-
kuje na propozycjê pracodawcy na pi�mie. Jak zapowiedzieli przed-
stawiciele Zarz¹du kolejne spotkanie odbêdzie siê jeszcze w listopa-
dzie � o czym bêdziemy informowaæ.

ABW w KGHM �
kilkuletnie spó�nienie

W dniu 26 pa�dziernika po wyborach parlamentarnych Agencja
Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego pojawi³a siê w KGHM oraz KGHM
Zanam i zabezpieczy³a dokumentacjê w sprawie podejrzenia wy-
rz¹dzenia spó³ce szkody maj¹tkowej wielkich rozmiarów przy in-
westycjach z lat 2010-2015 w Zag³êbiu Miedziowym. �ledztwo

powadzi prokura-
tura apelacyjna we
Wroc³awiu. Niko-
mu nie postawiono
¿adnych zarzutów,
ale media do-
nosz¹, ¿e sprawa
dotyczy kilku osób.

Choæ prokuratura
nie podaje informa-
cji precyzuj¹cych w
sprawie jakich inwe-
stycji prowadzone

jest �ledztwo, w mediach pojawiaj¹ siê informacje dotycz¹ce dzia³al-
no�ci Centralnego Biura Zakupów i inwestycji w Hucie Miedzi �G³o-
gów�. Pojawi³y siê równie¿ doniesienia o zabezpieczeniu kompute-
rów jednego z wiceprezesów spó³ki, by³ego dyrektora HM �G³ogów�
i osoby z kadry kierowniczej CBZ.

Przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ �Soli-
darno�æ� Józef Czyczerski dziwi siê, ¿e Agencja Bezpieczeñstwa
Wewnêtrznego pojawi³a siê w KGHM tak pó�no. � Czê�æ pracowni-
ków Polskiej Miedzi zdawa³a sobie sprawê m.in. z niejasno�ci wokó³
inwestycji w pirometalurgiê i kontrowersjami zwi¹zanymi z central-
nymi zakupami. Priorytetem jest zbadanie podjêtych decyzji i w razie
wykrycia nieprawid³owo�ci postawienie zarzutów osobom decyzyj-
nym. Swoj¹ drog¹ skontrolowane powinny zostaæ inwestycje zagra-
niczne. W ci¹gu ostatnich o�miu lat w³adza w KGHM by³a skupiona
w rêkach Platformy Obywatelskiej. Przez ten okres czasu Solidar-
no�æ wskazywa³a na wiele patologii, nieprawid³owo�ci i b³êdnych
decyzji co nie robi³o wra¿enia na w³adzach KGHM, politykach Plat-
formy Obywatelskiej i mediach mainstreamowych � stwierdzi³ Józef
Czyczerski.
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 Podsumowanie wyborów parlamentarnych
Prawo i Sprawiedliwo�æ wygra³o 25 pa�dziernika wybory do Sejmu i Senatu by po o�miu latach odsun¹æ od w³adzy skompromitowan¹
Platformê Obywatelsk¹. Nie by³oby to mo¿liwe, gdyby do Sejmu dosta³a siê jedna z partii, które nie przekroczy³y progu wyborczego. Jedn¹ z
nich jest partia KORWiN, która zdoby³a 4,76% g³osów (próg wyborczy � 5%) a drug¹ Zjednoczona Lewica 7,55% (próg dla bloku partyjnego
wynosi 8%). Dziêki takiej sytuacji po raz pierwszy w historii III RP powstan¹ samodzielne rz¹dy jednej partii. Z przewag¹ równie¿ w Senacie
oraz dziêki Prezydentowi Andrzejowi Dudzie, którego popiera NSZZ �Solidarno�æ� wreszcie doczekamy siê prospo³ecznych zmian � o co
bêdziemy przez najbli¿sze lata zabiegaæ � a nadzieje na normalno�æ po wielu latach bêd¹ mia³y szansê na realizacjê.

Poni¿ej mo¿na zapoznaæ siê z wynikami wyborczymi do Sejmu i Senatu w Polsce, na Dolnym �l¹sku, w naszym Okrêgu wyborczym oraz z podzia³em
na poszczególne powiaty.

Tak przedstawia siê podzia³ mandatów dla ugru-
powañ. Co ciekawe w naszym okrêgu frekwencja
by³a ni¿sza ni¿ w Polsce i na Dolnym �l¹sku. Mimo
wszystko zdobyte mandaty z naszego okrêgu da³y
Prawu i Sprawiedliwo�ci zwyciêstwo w wojewódz-
twie.
Prawo i Sprawiedliwo�æ uzyska³o znaczn¹ przewa-
gê w Senacie zdobywaj¹c 61 mandatów. Dodatko-
wo dwóch senatorów startuj¹cych z w³asnych ko-
mitetów startowa³o w wyborach z poparciem PiS.
W Legnicko-G³ogowskim Okrêgu Miedziowym
(LGOM) senatorem ponownie zosta³a Pani Dorota
Czudowska.

Ciekawie rozk³adaj¹ siê g³osy wyborców w poszcze-
gólnych miastach i powiatach. Poni¿ej dane pro-
centowe z g³osami oddanymi na ugrupowania, które znalaz³y siê w Sejmie. Wyszczególnione zosta³y powiaty i miasta wchodz¹ce w Region Zag³êbie
Miedziowe oraz powiaty boles³awiecki, górowski i wo³owski.

List gratulacyjny
Przewodnicz¹cy Komisji Krajowej NSZZ �Solidarno�æ� napisa³ do
Prezesa Prawa i Sprawiedliwo�ci Jaros³awa Kaczyñskiego list gratu-
lacyjny w zwi¹zku z wygranymi wyborami parlamentarnymi.

Szanowny Panie Prezesie!
W imieniu Niezale¿nego Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego �Solidar-
no�æ� serdecznie gratulujê zwyciêstwa w wyborach do Sejmu i Senatu.
Wynik osi¹gniêty przez Prawo i Sprawiedliwo�æ, daj¹cy mo¿liwo�æ samo-
dzielnego rz¹dzenia, to wydarzenie bez precedensu w ostatnim æwieræ-
wieczu naszej wolno�ci. To wielki sukces, ale te¿ wielkie zobowi¹zanie,
którego wierzê Pañstwa ugrupowanie nie zawiedzie.

Polacy, szczególnie polscy pracownicy oczekuj¹ dobrej zmiany, oczekuj¹

dialogu. Mówiê to nie tylko jako przewodnicz¹cy najwiêkszej organizacji
zwi¹zkowej, ale te¿ przewodnicz¹cy nowo powo³anej Rady Dialogu Spo-
³ecznego. Mam nadziejê, ¿e bêdzie ona miejscem rzetelnej debaty i wypra-
cowywania dobrych rozwi¹zañ dla polskiej gospodarki i polskich pra-
cowników.

Szanowny Panie Prezesie!
¯ycz¹c zrealizowania sk³adanych w kampanii wyborczej deklaracji cieszê
siê, ¿e urzêduj¹cy Prezydent RP Andrzej Duda, z którym NSZZ �Solidar-
no�æ� podpisa³ umowê programow¹, bêdzie mia³ w Sejmie i Senacie
sojuszników, umo¿liwiaj¹cych realizacjê tego porozumienia.

Ze swej strony deklarujê pe³n¹ wspó³pracê i wsparcie merytoryczne na-
szych ekspertów, aby dobra zmiana, której wszyscy oczekujemy, by³a nie
tylko wyborczym has³em, ale programem Pañstwa rz¹du, który zostanie
zrealizowany.

Z wyrazami szacunku, Piotr Duda



Program spo³eczno-gospodarczy Prawa i Sprawiedliwo-
�ci

Co z tego bêdzie mia³
przeciêtny Kowalski?

Prawo i Sprawiedliwo�æ wygra³o wybory, dlatego warto siê bli¿ej
przyjrzeæ programowi spo³eczno-ekonomicznemu tej partii, by zo-
baczyæ, co z niego wynika dla przeciêtnego Polaka.

Gdy Kowalski jest p³atnikiem VAT znajdzie siê w nowo powsta³ym
centralnym rejestrze podatników. Podatek VAT bêdzie p³aciæ co mie-
si¹c (innej mo¿liwo�ci nie bêdzie). Je�li ma ma³¹ firmê (z przychodem
nieprzekraczaj¹cym 1,2 mln euro rocznie) obowi¹zuj¹cy go podatek
CIT bêdzie wynosi³ nie 19, a 15 proc. Nie bêdzie za to du¿ych zmian w
podatku PIT, chocia¿ tutaj Prawo i Sprawiedliwo�æ deklaruje podnie-
sienie kwoty wolnej z 3091 do 8000 z³ rocznie co oznacza, ¿e ka¿de-
mu Polakowi zosta³oby w kieszeni rocznie blisko 900 z³ wiêcej.

Praca i p³aca
- Proponujemy ponad 1 mln 200 tys. miejsc pracy dla ludzi m³odych
w wyniku ³atwych kredytów, uproszczenia podatków i obni¿enia sk³ad-
ki na ubezpieczenia spo³eczne, szczególnie na obszarze gmin zdegra-
dowanych ekonomicznie - mówi³ na konwencji PiS pose³ Stanis³aw
Szwed. W Narodowym Programie Zatrudnienia zapisano zmniejsze-
nie o 50 proc. wysoko�ci sk³adki na ubezpieczenia emerytalne i rento-
we w czê�ci finansowanej przez pracodawcê (w przypadku zatrudnie-
nia osób do 35. roku ¿ycia), a tak¿e pokrycie kosztów praktyki szkole-
niowej, co oznacza przygotowanie do zawodu ze �rodków pañstwa,
nie pracodawcy. Je�li Kowalski - przedsiêbiorca wynajmuje na potrze-
by firmy nieruchomo�æ a zatrudnia okre�lon¹ liczbê osób do 35 roku
¿ycia, PiS obiecuje mu zmniejszenie do 50 proc. stawki maksymalnej
podatku od nieruchomo�ci.

P³aca minimalna nie bêdzie mniejsza ni¿ 50 proc. �redniej p³acy w
gospodarce narodowej a minimalna godzinowa stawka wynagrodze-
nia to 12 z³ brutto. Umowy �mieciowe maj¹ praktycznie znikn¹æ i
pozostaæ tylko tam, gdzie faktycznie by³y planowane w ustawie, a
wiêc w sytuacjach wyj¹tkowych, a nie stanowiæ podstawow¹ formê
zatrudnienia.

Szybciej do lekarza
Nie bêdziemy pracowaæ do 67 lat - zapowiada PiS. Osoby po 75. roku
¿ycia maj¹ zyskaæ darmowe leki, a m³odzi, gdy zdecyduj¹ siê powiêk-
szyæ rodzinê, na drugie dziecko i kolejne oraz na pierwsze w rodzinach
ubo¿szych otrzymaj¹ miesiêcznie 500 z³.

Narodowy Fundusz Zdrowia nie bêdzie ju¿ straszy³ Polaków - bo znik-
nie. Pieni¹dze na zdrowie bêd¹ pochodziæ bezpo�rednio z bud¿etu
pañstwa i ma ich byæ wiêcej. Sprywatyzowane ju¿ placówki medyczne
dostan¹ szansê odej�cia od formu³y spó³ek prawa handlowego.

Z o�wiatowego krajobrazu znikn¹ gimnazja, powróci dawny system
szkolnictwa podstawowego i ponadpodstawowego z silnym szkol-
nictwem zawodowym. O tym, czy dzieci powinny pój�æ do szko³y w
wieku sze�ciu lat, bêd¹ decydowaæ rodzice. Nauczyciel otrzyma sta-
tus funkcjonariusza publicznego a ocena z zachowania jak kiedy�
bêdzie mia³a wp³yw na promocjê do nastêpnej klasy. I zamiast gender
do szkó³ ma wróciæ wychowanie patriotyczne.

Micha³ Mi³osz, Tygodnik Solidarno�æ nr 43
- - - - - - - - - -

Prof. dr hab. nauk ekonomicznych Jerzy ¯y¿yñski
Zmiany podatkowe proponowane w programie PiS wp³yn¹ na ¿ycie
przeciêtnego Polaka przede wszystkim w ten sposób, ¿e lepiej bêdzie
funkcjonowa³o pañstwo. Zmiana ustawy o VAT pozwoli znacznie ogra-
niczyæ, a mo¿e nawet zlikwidowaæ ogromn¹, szacowan¹ na 60 mld z³
rocznie dziurê w podatku VAT. Zostanie zredukowany deficyt bud¿e-
towy, pañstwo bêdzie mia³o wiêcej pieniêdzy a poprawienie strony
dochodowej umo¿liwi wiêksze nak³ady na szkolnictwo, s³u¿bê zdro-
wia, bezpieczeñstwo itd.

Pozostan¹ dwie stawki podatku PIT. Sam jestem zwolennikiem zwiêk-
szenia progresji podatkowej, ale pod warunkiem, ¿e s¹ wiêksze ulgi
podatkowe. Ulgi zmuszaj¹ do zbierania rachunków, a jak s¹ rachunki,

to uczestnik transakcji siê opodatkowa³. Wiêkszo�æ Polaków ma bar-
dzo niskie dochody. Kiedy jeszcze by³y trzy stawki podatkowe, to w
drugiej i trzeciej stawce by³o zaledwie ok. 5-6 proc. podatników, co
oznacza, ¿e bardzo dobrym pomys³em jest zwiêkszenie kwoty wolnej,
rozpoczynaj¹c od propozycji prezydenta zwiêkszenia z 3091 do 8000
z³ rocznie (moim zdaniem w przysz³o�ci ta kwota mog³aby wynosiæ
tyle ile najni¿sze wynagrodzenie, czyli 1850 z³ miesiêcznie). W ten
sposób wiêcej pieniêdzy pozosta³oby na rynku. To pobudza lokalny
przemys³.

Co do koncepcji podatku bankowego mo¿na opodatkowaæ aktywa,
jak to zrobiono na Wêgrzech, chocia¿ uwa¿am, ¿e powinno siê opo-
datkowaæ dochody z operacji kredytowo-po¿yczkowych, czyli odset-
ki. Prawna moc roszczeñ kredytodawcy do odsetek obowi¹zywa³aby
tylko wtedy, gdy ui�ci³by podatek od takiej transakcji. Gdyby podatku
nie zap³aci³, to jego roszczenia mia³yby ochronê prawn¹ tylko do no-
minalnej kwoty kredytu, bo d³ugi trzeba zwracaæ zawsze. Takie rozwi¹-
zanie pozwoli³oby z1ikwidowaæ, a przynajmniej powa¿nie ograniczyæ
szar¹ strefê w postaci firm parabankowych, dzia³aj¹cych dzisiaj bez-
karnie i potrafi¹cych na przyk³ad w sposób nieuczciwy wy³udziæ miesz-
kanie za niewielk¹ kwotê kredytu, gdy lawinowo rosn¹ lichwiarskie
odsetki.

- - - - - - - - - -
Pose³ PiS, prof. dr hab. nauk humanistycznych Józefina Hrynkie-
wicz
W�ród propozycji zmian rekomendowanych przez PiS w systemie ubez-
pieczeñ spo³ecznych jest odej�cie od systemu kapita³owego i powrót
do systemu solidarno�ciowego. Konsekwentnie opowiadamy siê za
obni¿eniem wieku, w którym nabywa siê prawo do emerytury. Wybór,
kiedy z tego prawa dana osoba chce skorzystaæ, pozostawiamy do
decyzji indywidualnej. W prawie pracy najwa¿niejsza jest likwidacja
umów �mieciowych. To te¿ jest byæ albo nie byæ polskiej gospodarki,
je¿eli ma ona byæ czym� wiêcej ni¿ montowni¹ cudzych pomys³ów.
Umowa �mieciowa jest szkodliwa nie tylko dla pracownika. Jest szko-
dliwa dla pracodawcy, który do niczego wobec pracownika nie zobo-
wi¹zuje siê. Nie musi go szkoliæ, nie musi dbaæ o jego rozwój zawodo-
wy, nie motywuje go do wydajniejszej pracy, do awansowania. Pra-
cownik dla pracodawcy ma byæ najmniejszym kosztem, a to prowadzi
w konsekwencji do utraty kwalifikacji, na co przedsiêbiorcy wci¹¿
narzekaj¹, ale nie chc¹ widzieæ przyczyny braku kwalifikacji w tym, ¿e
zamiast zadbaæ o rozwój zatrudnionych, szukaj¹ taniej pracy... Praco-
dawca powinien op³aciæ koszty wytworzenia pracy, a zatem koszty
wychowania, wykszta³cenia, szkolenia, ochrony zdrowia. To nie so-
cjalistyczny pomys³, tylko klasyka gospodarki rynkowej pochodz¹ca z
dzie³a Adama Smitha (�Badania nad natur¹ i przyczynami bogactwa
narodów�): robotnik ma zarobiæ tyle, ¿eby sam siê utrzyma³ i wycho-
wa³ swoich nastêpców (gdy¿ inaczej ród robotników wymrze w pierw-
szym pokoleniu). Je¿eli zastosujemy tê zasadê w wynagradzaniu pra-
cowników, to ca³a ta skomplikowana i krytykowana dzia³alno�æ so-
cjalna (zasi³ki i dodatki, podatki, dotacje) zostan¹ ograniczone do
pomocy ubogim. Dzi� s¹ rozbudowane, bo nie p³aci siê nale¿ycie za
pracê.

W ochronie zdrowia przywrócimy lekarzom ich g³ówn¹ rolê w proce-
sie leczenia, odrzucimy te wszelkie biurokratyczne procedury, które
sprowadzi³y lekarzy do wype³niaczy papierów. Podmiotem ma byæ
pacjent, a ca³a dzia³alno�æ s³u¿by zdrowia ma byæ skierowana na le-
czenie. Trzeba zwiêkszyæ finansowanie ochrony zdrowia i uporz¹dko-
waæ wspó³dzia³anie sfery prywatnej z publiczn¹. Wa¿n¹ spraw¹ jest
systemowe rozwi¹zanie pomocy osobom niesamodzielnym. To w wiêk-
szo�ci osoby starsze, ale tak¿e ci, którzy nie s¹ w stanie samodzielnie
funkcjonowaæ. Jest ich w Polsce ok. 2 mln. W Polsce nie jest rozwi¹-
zany problem leczenia i opieki nad osobami z zaburzeniami psychicz-
nymi; ok. 1,5 mln objêtych jest systematycznym leczeniem (ale leka-
rze twierdz¹, ¿e takich osób jest ok. 3 mln). A tymczasem PO jednym
ruchem, �przy okazji� ustawy o zdrowiu publicznym zlikwidowa³a Na-
rodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. Nie �wiadczy do-
brze o naszym systemie ochrony zdrowia z³y stan zdrowia dzieci; 21
proc. dzieci i m³odzie¿y do 18. roku ¿ycia wymaga sta³ej opieki lekar-
skiej, bo s¹ przewlekle chorzy, maj¹ problemy zdrowotne (a ponad
90% 12-latków ma próchnicê zêbów!). Dlatego wszystkie dzieci obej-
miemy opiek¹ medyczn¹ i stomatologiczn¹. Musimy zlikwidowaæ ab-
surdalny system finansowania nauki. System ten musi mieæ charak-
ter podmiotowy, bo pozbêdziemy siê ludzi przygotowanych do pro-
wadzenia badañ naukowych. W uczelniach musz¹ byæ �rodki na dy-
daktykê oraz badania. Szkolnictwo trzeba odbiurokratyzowaæ; uczony
musi skupiæ siê na nauce i przestaæ obs³ugiwaæ ksiêgowych. Chaos w
edukacji i nauce obni¿a jako�æ kszta³cenia. O tym, kiedy dziecko roz-
poczyna naukê szkoln¹, powinni decydowaæ rodzice .
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Szef Solidarno�ci na czele
Rady Dialogu Spo³ecznego

- Stoi przede mn¹ w tej sali gremium, które rzeczywi�cie mo¿e decy-
dowaæ o przysz³ych losach Rzeczypospolitej i o przysz³ych losach pol-
skiego spo³eczeñstwa jako ca³o�ci. To rola niezwykle odpowiedzial-
na. Wierzê w to g³êboko, ¿e zostanie spe³niona w sposób jak najlep-
szy - mówi³ prezydent Andrzej Duda do cz³onków powo³anej przez
siebie Rady Dialogu Spo³ecznego.

Rada Dialogu Spo³ecznego zast¹pi Komisjê Trójstronn¹ do Spraw Spo-
³eczno-Gospodarczych. Na jej czele stan¹³ Piotr Duda, przewodnicz¹cy
NSZZ Solidarno�æ. - To wa¿ny moment. Przede wszystkim dziêkujê za to,
¿e skutecznie nastawali�cie na to, aby powsta³a ta ustawa - powiedzia³
Andrzej Duda po wrêczeniu w Pa³acu Prezydenckim nominacji cz³onkom
Rady.

Mo¿ecie decydowaæ o losach Polski
- Do Rady Dialogu Spo³ecznego mo¿na dopu�ciæ g³os doradczy przed-
stawicieli spoza pañstwa grona. To wa¿ne - powiedzia³ prezydent do
nowo mianowanych cz³onków Rady. - Chcia³bym, aby kolejni przewodni-
cz¹cy Rady - bo przewodniczenie jej ma charakter rotacyjny - zapraszali
na posiedzenia przedstawicieli tak¿e innych organizacji - zaapelowa³ wy-
ra¿aj¹c zarazem rado�æ z mo¿liwo�ci uczestniczenia w pracach Rady. - To
jest naprawdê dla mnie wa¿ne i proszê, ¿eby�my byli w sta³ym, bie¿¹cym
kontakcie. Chcia³bym, aby�my siê czêsto spotykali. To mój obowi¹zek, na
pewno bêdê mia³ wiele tematów, które bêdê chcia³ z pañstwem przedys-
kutowaæ i zasiêgn¹æ opinii. Jeste�cie grup¹ niezwykle reprezentatywn¹.
Dzi� stoi przede mn¹ w tej sali gremium, które rzeczywi�cie mo¿e decydo-
waæ o przysz³ych losach Rzeczypospolitej i o przysz³ych losach polskiego
spo³eczeñstwa jako ca³o�ci. To rola niezwykle odpowiedzialna. Wierzê w
to g³êboko, ¿e zostanie spe³niona w sposób jak najlepszy - podkre�li³
Andrzej Duda.

- Powo³anie Rady Dialogu Spo³ecznego cieszy mnie i wi¹¿ê z nim du¿e
nadzieje. Jest to nowa formu³a dialogu, która w moim przekonaniu ma
szansê siê sprawdziæ. W czasie spotkania pad³y wa¿ne s³owa prezydenta,
który wyra�nie okre�li³ dialog spo³eczny mianem jednego ze swoich prio-
rytetów i zapowiedzia³ swoj¹ aktywno�æ w tej dziedzinie - podkre�la Hen-
ryk Nakonieczny, cz³onek RDS z ramienia Solidarno�ci. - Nowa formu³a
dialogu, jak¹ daje RDS, sprawia, ¿e wszyscy jej cz³onkowie czuj¹ siê rów-
ni. Przedstawiciele partnerów spo³ecznych, pracodawców i rz¹du s¹ po-
wo³ywani wed³ug takich samych zasad, co zapobiega zaw³aszczaniu Rady
przez kogokolwiek. Ju¿ sama forma, w jakiej zosta³a powo³ana Rada, jest
�wiadectwem zmian, na które wszyscy czekali�my.

Wiêksze kompetencje partnerów spo³ecznych
Zdaniem Henryka Nakoniecznego, najistotniejszym punktem ró¿ni¹cym
Radê Dialogu Spo³ecznego od komisji trójstronnej jest przeniesienie ciê-
¿aru zarówno kompetencji, jak i odpowiedzialno�ci, na partnerów spo-
³ecznych. - Rada Dialogu Spo³ecznego w wielu przypadkach pozbawia
prawa weta rz¹d czy przedstawicieli poszczególnych, pojedynczych or-
ganizacji. Zamiast tego RDS bierze pod uwagê stanowiska stron. To zmu-
sza do skutecznego osi¹gania porozumienia - i w gronie zwi¹zkowców i
pomiêdzy zwi¹zkami a pracodawcami. RDS posiada tak¿e wiêksze mo¿li-
wo�ci wykazywania siê inicjatyw¹ ni¿ mia³o to miejsce w przypadku komi-
sji trójstronnej - podkre�la cz³onek prezydium Komisji Krajowej. Jego
zdaniem, wyzwañ przed Rad¹ Dialogu stoi bardzo wiele. - Sama formu³a
Rady obliguje na przyk³ad do skutecznego rozdzia³u kompetencji pomiê-
dzy reprezentatywne a niereprezentatywne zwi¹zki zawodowe. Przed nami
równie¿ ogromnie pilne prace zwi¹zane z demografi¹, systemem ubez-
pieczeñ spo³ecznych, ochron¹ zdrowia, osób niepe³nosprawnych i ich
opiekunów, wsparciem rodziny, pomoc¹ spo³eczn¹ i wiele, wiele innych.
Trudno skategoryzowaæ, które z nich s¹ najpilniejsze, wszystkie s¹ nieby-
wale istotne dla funkcjonowania pañstwa, gospodarki i obywateli. Istot¹
sprawnego dzia³ania Rady bêdzie zatem jak najszybsze uruchomienie
prac zespo³ów problemowych - t³umaczy Nakonieczny.

W jego opinii trudno nawet porównywaæ obecn¹ Radê Dialogu Spo³ecz-
nego z komisj¹ trójstronn¹. - Warunki by³y wtedy zupe³nie inne, inny

cz³owiek sta³ na czele pañstwa. W przeciwieñstwie do obecnego prezy-
denta by³ on zdecydowanie niechêtny prowadzeniu dialogu. A tymcza-
sem dba³o�æ o dialog spo³eczny stanowi³a przecie¿ jego konstytucyjny
obowi¹zek. Trzeba odbudowaæ wiarê w zaanga¿owanie spo³eczne, to
ostatni dzwonek. To du¿a odpowiedzialno�æ, przed nami bardzo wiele
pracy, ale - ¿e przywo³am kampanijne has³o Beaty Szyd³o - damy radê! -
deklaruje Nakonieczny.

W sk³ad powo³anej przez prezydenta Rady Dialogu Spo³ecznego weszli
przedstawiciele rz¹du, pracodawców, przedsiêbiorców oraz organizacji
zwi¹zkowych. Znalaz³ w niej miejsce równie¿ przedstawiciel prezydenta
RP. Rada liczy 59 osób, a jej przewodnicz¹cy bêdzie powo³ywany rotacyj-
nie na rok spo�ród przedstawicieli rz¹du, pracodawców i zwi¹zków zawo-
dowych. W posiedzeniach RDS bêd¹ uczestniczyæ z g³osem doradczym
tak¿e przedstawiciele prezesa NBP i szefa GUS. Cztery organizacje praco-
dawców - Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Zwi¹zek Rzemios³a
Polskiego i Business Centre Club - przedstawi³y prezydentowi po sze�ciu
swoich cz³onków Rady, a trzy centrale zwi¹zkowe - po o�miu. Premier
Ewa Kopacz wybra³a do Rady osiem osób - sze�ciu ministrów i dwóch
wiceministrów. Pierwsze, wyj¹tkowe posiedzenie Rady odby³o siê w Pa-
³acu Prezydenckim.
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Pomó¿ potrzebuj¹cym
Komisje NSZZ �Solidarno�æ� O/ZG �Rudna� i O/ZG �Lubin� oraz
PeBeKa apeluj¹ do cz³onków i sympatyków �Solidarno�ci� � do
wszystkich ludzi dobrej woli � o przekazywanie w ramach akcji
charytatywnej BONÓW ̄ YWNO�CIOWYCH.

Bony zostan¹ wymienione na ¿ywno�æ, z której przed �wiêtami Bo-
¿ego Narodzenia zrobione bêd¹ paczki ¿ywno�ciowe i przekazane
najubo¿szym rodzinom z ¿yczeniami �wi¹tecznymi od górników.
Wszystkie osoby dobrej woli, chc¹ce wesprzeæ tak szlachetn¹ akcjê
charytatywn¹, mog¹ przekazaæ czê�æ swoich bonów ¿ywno�ciowych
do 18 grudnia 2015 r. w biurach �Solidarno�ci�. Organizatorzy ak-
cji z góry dziêkuj¹ za wra¿liwo�æ i otwarte serce na potrzeby ludzi
najbardziej potrzebuj¹cych!

W wieku 65 lat po d³ugiej i ciê¿kiej chorobie
w dniu 19 pa�dziernika 2015 r. odszed³ od nas

kapelan NSZZ �Solidarno�æ� w Zag³êbiu Miedziowym

�p. Ks. Jerzy Gniatczyk
Cze�æ Jego Pamiêci!

Kondolencje i wyrazy szczerego ¿alu dla rodziny i bliskich sk³ada:
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ �Solidarno�æ�

oraz Redakcja �Pryzmatu�
**********

Ksi¹dz Jerzy Gniatczyk podczas swojej pos³ugi szczególnie zas³u¿y³
siê udzielaj¹c pomocy NSZZ �Solidarno�æ� i braci górniczej w naj-
gorszych czasach stanu wojennego. W dniach 13-16 grudnia 1981
r. przebywa³ w�ród strajkuj¹cych w Zak³adach Górniczych �Rudna�.
Po spacyfikowaniu kopalni przez oddzia³y ZOMO przyjmowa³ chro-
ni¹cych siê górników w ko�ciele na rynku w Polkowicach, sk¹d
wyszed³ z krzy¿em do ZOMO-wców, aby powstrzymaæ ich atak na
szukaj¹cych schronienia w ko�ciele.

By³ inicjatorem pierwszych mszy �w. za Ojczyznê w�ród braci górni-
czej z Polkowic i Lubina. Wspó³organizowa³ Duszpasterstwo Ludzi
Pracy Zag³êbia Miedziowego. Pomaga³ represjonowanym, szuka³
pracy dla zwolnionych górników. Dzia³a³ w podziemnej �Solidarno-
�ci� na terenie Zag³êbia Miedziowego. Z ramienia w³adzy ko�cielnej
by³ obserwatorem procesów s¹dowych dzia³aczy NSZZ �Solidar-
no�æ�. Za wspieranie �Solidarno�ci� Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ
�Solidarno�æ� w 2010 roku uhonorowa³ go medalem �Zas³u¿ony
dla NSZZ Solidarno�æ�.


