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S w PeBeKa domaga siê
zmian w negocjacjach
p³acowych
Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ w Przedsiêbiorstwie Budowy Kopalñ PeBeKa S.A. wyst¹pi³a do Prezesa Zarz¹du z propozycj¹ wprowadzenia zapisów do Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy dotycz¹cych negocjacji organizacji zwi¹zkowych z zarz¹dem w kwestii wzrostu wynagrodzeñ. Poza tym zawarto w pimie propozycjê corocznego gwarantowanego wzrostu stawek
p³ac zasadniczych na zasadach identycznych z obowi¹zuj¹cymi
pracowników KGHM Polska Mied S.A., gdyby nie dosz³o do porozumienia miêdzy stronami Uk³adu (pracodawcy i zwi¹zków zawodowych).
Propozycja zmian dotyczy nastêpuj¹cej treci:
1. W sprawie ustalenia nowej wysokoci sk³adników wynagrodzeñ
i wiadczeñ pracowniczych okrelonych w Uk³adzie, jego strony
podejmuj¹ coroczne negocjacje, które rozpoczynaj¹ siê w pierwszym kwartale roku.
2. Podczas negocjacji, o których mowa w ust. 1 , Zarz¹d Spó³ki
przedstawia informacje o prognozowanej sytuacji Spó³ki i zak³adanych wielkociach makroekonomicznych w danym roku oraz
informuje o zatrudnieniu i wynagrodzeniu za rok ubieg³y.
3. W przypadku, gdy do koñca kwietnia danego roku, strony Uk³adu nie osi¹gn¹ porozumienia w zakresie okrelonym w ust. 1 ,
ustala siê, ¿e stawki p³ac zasadniczych w danym roku wzrosn¹ o
wskanik obliczony jako 0,8 wskanika przyrostu przeciêtnego
miesiêcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiêbiorstw bez
nagród z zysku w czwartym kwartale roku ubieg³ego og³oszonego przez Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego w stosunku
analogicznego wynagrodzenia z roku poprzedniego.
Nie ma ¿adnych podstaw, ¿eby pracownicy PeBeKa, wykonuj¹cy
równie ciê¿k¹ pracê, mieli mniejsz¹ dynamikê wzrostu wynagrodzeñ
od kolegów z KGHM, gdzie pracodawca przyzna³ w tej sprawie racjê
organizacjom zwi¹zkowym. W KGHM Polska Mied S.A. warunki negocjacji p³acowych od wielu lat s¹ zapisane w Zak³adowym Uk³adzie
Zbiorowym Pracy. W ubieg³ym roku wprowadzono dodatkowy zapis z punktu trzeciego. Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ w
PeBeKa bêdzie zabiegaæ o wprowadzenie powy¿szych zapisów na
sta³e poprzez wpisanie ich do ZUZP dla ca³ej za³ogi.

Ignorowanie wniosków o
poprawê BHP w ZG Rudna
W dniu 7 sierpnia 2017 r. Pawe³ Petryszyn przedstawiciel NSZZ
Solidarnoæ O/ZG Rudna przekaza³ do wiadomoci zwi¹zku
pismo skierowane do Dyrektora Naczelnego, w którym poruszy³
istotne kwestie wynikaj¹ce z przeprowadzonych w drugim kwar-

tale br. przegl¹dów stanowisk pracy w ramach Zak³adowej Komisji Bezpieczeñstwa i Higieny Pracy. Pomimo up³ywu prawie
dwóch miesiêcy Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ O/ZG
Rudna nie otrzyma³a odpowiedzi w przedmiotowej sprawie.
Co gorsze nie wyci¹gniêto wniosków zwi¹zanych z przekazanymi
informacjami po przeprowadzonym przegl¹dzie.
Na podstawie obowi¹zuj¹cych przepisów sprawowanie kontroli nad
przestrzeganiem w zak³adzie przepisów prawa pracy, a w szczególnoci zasad bezpieczeñstwa i higieny pracy, powierzono Zak³adowej Komisji Bezpieczeñstwa i Higieny Pracy. Komisja dokona³a przegl¹du stanowisk pracy w Oddzia³ach GC. Stwierdzono wiele nieprawid³owoci, które maj¹ istotny wp³yw na bezpieczeñstwo i organizacjê pracy pracowników. Analiza oparta zosta³a na obserwacjach
prowadzonych przez zespo³y w czasie przegl¹dów stanowisk pracy
w drugim kwartale bie¿¹cego roku w oddzia³ach CC-1, CC-2 i CC-3.
Kontrola wykaza³a, ¿e istnieje koniecznoæ podjêcia natychmiastowych dzia³añ, które w znacz¹cy sposób mog¹ wp³yn¹æ na zapewnienie bezpieczeñstwa i poziomu kultury pracy oraz ograniczenie strat
wynikaj¹cych z potencjalnych zdarzeñ wypadkowych.
Jednoczenie Pawe³ Petryszyn zwróci³ siê do Dyrektora Naczelnego
Oddzia³u Zak³ady Górnicze Rudna o zatwierdzenie czterech wniosków:
1. Na podstawie wywiadu z pracownikami ustalono, ¿e Rejonowy
Oddzia³ Eksploatacji Do³owej CC-2/C-12 nie zapewnia pracownikom zatrudnionym w skróconym wymiarze czasu pracy (6 godz.
od zjazdu do wyjazdu) w odpowiednim czasie przejazdu ze wzglêdu na brak rodków transportowych.
2. Istnieje koniecznoæ przeprowadzenia inspekcji stanu technicznego maszyn górniczych w rejonowych oddzia³ach eksploatacji
do³owej (CC-1, CC-2 i CC-3) zwracaj¹c szczególn¹ uwagê na zabudowane elementy bezpieczeñstwa (elementy wizyjne, wycieraczki, os³ony itp.) wynikaj¹ce z dokumentacji techniczno-ruchowej producentów.
3. Ze wzglêdu na bardzo z³y stan techniczny pojazdów transportowych SWTm w rejonowych oddzia³ach eksploatacji do³owej
nale¿y przeprowadziæ inspekcjê stanu technicznego pojazdów,
dostosowaæ do stanu zgodnego z dokumentacj¹ technicznoruchow¹ i stanu zgodnego z obowi¹zuj¹cymi przepisami. Dodatkowo nale¿y przeprowadziæ szkolenie osób organizuj¹cych/
zlecaj¹cych przejazd pojazdów transportowych. (...)
4. Z powodu licznych kolizji zwi¹zanych z udzia³em maszyn górniczych z utrudnion¹ widocznoci¹ w obrêbie komór rejonowych
oddzia³ów eksploatacji do³owych i przejazdów przez zabudowane tamy tymczasowe modeluj¹ce rozp³ywy powietrza, nale¿y
wprowadziæ rozwi¹zania techniczne polegaj¹ce na zastosowaniu urz¹dzeñ sygnalizatorów zajêtoci drogi, pozwalaj¹cych na
bezpieczne i bezkolizyjne przejazdy/przejcia przez tamê tymczasow¹. (...)
Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ O/ZG Rudna skierowa³a
w tej sprawie pismo do Dyrektora Naczelnego z zapytaniem, dlaczego po uzyskaniu informacji o wnioskach p³yn¹cych z przegl¹dów
stanowisk pracy w ramach Zak³adowej Komisji Bezpieczeñstwa i
Higieny Pracy nie udzielono odpowiedzi ani nie wdro¿ono zaleceñ
niezbêdnych dla zachowania zasad bezpieczeñstwa i higieny pracy
w Zak³adach Górniczych Rudna.

PeBeKa: pracodawca zaprzesta³
przekazywania informacji
Ze wzglêdu na zaniechanie przekazywania organizacjom zwi¹zkowym dokumentacji dotycz¹cej funkcjonowania spó³ki, niezbêdnej do prowadzenia dzia³alnoci zwi¹zkowej, Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ w Przedsiêbiorstwie Budowy Kopalñ PeBeKa S.A. pisemnie zwróci³a siê do Prezesa o niezw³oczne ich przekazanie.
Pismo NSZZ Solidarnoæ dotyczy przekazania zaleg³ych sprawozdañ z ca³kowitych dochodów za okresy sprawozdawcze od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r. oraz od 1 stycznia 2017 r. do 31
sierpnia 2017 r. i przekazywania sprawozdañ na bie¿¹co. Dodatkowo Komisja Zak³adowa, podpieraj¹c siê Ustaw¹ o Zwi¹zkach Zawodowych, wnios³a o przedstawienie redniomiesiêcznych danych za
drugi kwarta³ bie¿¹cego i poprzedniego roku obrotowego w postaci redniego wynagrodzenia oraz mediany wynagrodzeñ w rozbiciu
na elementy wynagrodzenia (zasadnicze, premie, nadgodziny i inne)
dla wszystkich dzia³ów produkcyjnych i nieprodukcyjnych wed³ug
obowi¹zuj¹cego schematu organizacyjnego oraz redniej i mediany dla pierwszego i ostatniego kwartyla (decyla) wynagrodzeñ tych
dzia³ów w rozró¿nieniu na poszczególne podzia³y wynagrodzenia.
Niezrozumia³e jest opónienie ze strony Zarz¹du zwi¹zane z przekazywaniem wspomnianych wczeniej informacji. Komisja Zak³adowa zawsze stawia³a na wspó³pracê z pracodawc¹, st¹d zaniepokojenie nastawieniem Zarz¹du i koniecznoci¹ umieszczania takich informacji w prasie zwi¹zkowej.

Z polskiej gospodarki
wydrenowano 540 mld z³
Transferowanie pieniêdzy przez miêdzynarodowe koncerny z naszego kraju do pañstw zachodniej UE od lat jest powszechnie
znanym zjawiskiem. Jego skala jest jednak pora¿aj¹c¹. Ponad
pó³ biliona z³ to znacznie wiêcej ni¿ wszystkie wydatki pañstwa
zaplanowane w projekcie przysz³orocznego bud¿etu. Za tê kwotê
mo¿na by sfinansowaæ program Rodzina 500+ na 25 lat.
Resort finansów opublikowa³ informacje dotycz¹ce kwot przekazywanych przez dzia³aj¹ce w Polsce firmy zagraniczne do innych krajów Unii Europejskiej w odpowiedzi na interpelacjê pos³ów Jaros³awa Sachajko i Bartosza Jówiaka z klubu Kukiz15. Dane obejmuj¹
lata 2005-2016. Dotycz¹ one dochodów uzyskanych przez zagraniczne koncerny z tytu³u dywidend, odsetek, op³at licencyjnych oraz
przychodów z tytu³u wiadczeñ doradczych, ksiêgowych, us³ug prawnych, reklamowych itd.
Wiêcej z roku na rok
Suma pieniêdzy drenowanych w ten sposób z polskiej gospodarki
ronie z roku na rok. O ile w 2005 roku zagraniczne firmy przela³y do
swoich rodzimych krajów 26,5 mld z³, dekadê póniej by³a to ju¿
kwota ponad 63,5 mld z³. Najwiêcej pieniêdzy z naszego kraju wyciek³o w badanym okresie do Holandii i Niemiec. By³o to odpowiednio 117 i 101 mld z³. Na kolejnych miejscach znajduj¹ siê Francja,
Wielka Brytania i Luksemburg, do których trafi³o 59, 55 i 43 mld z³.
Choæ szacunki resortu finansów dotycz¹ zarówno dochodów opodatkowanych, jak i niepodlegaj¹cych opodatkowaniu, od znacznej
czêci przychodów wyprowadzanych z naszego kraju zagraniczne
firmy nie zap³aci³y ani z³otówki podatku. Nale¿ny podatek odprowadzi³y dopiero w swoich krajach macierzystych, zasilaj¹c tamtejsze
bud¿ety. Dzieje siê tak w wyniku stosowania instrumentów tzw.
optymalizacji podatkowej, czyli ró¿nego rodzaju sztuczek ksiêgowych pozwalaj¹cych skutecznie unikaæ p³acenia podatków.
Uszczelniæ CIT
W odpowiedzi na interpelacjê pos³ów Kukiz15 resort poinformowa³, ¿e pracuje nad uszczelnieniem podatku CIT, tak aby zapewniæ
powi¹zanie wysokoci p³aconego podatku przez przedsiêbiorstwa,

w szczególnoci miêdzynarodowe, z dochodem uzyskiwanym w
Polsce. Celem prac ma byæ doprowadzenie do sytuacji, w której
firma bez wzglêdu na to, gdzie ma siedzibê, p³aci podatki w kraju, w
którym osi¹ga dochód. Ministerstwo szacuje, ¿e w pierwszym roku
obowi¹zywania znowelizowanej ustawy o CIT dochody sektora finansów publicznych zwiêksz¹ siê o 1,468 mld z³. Do bud¿etu centralnego trafi 1,139 mld z³ z tej kwoty, za bud¿ety samorz¹dowe
zyskaj¹ dodatkowe 329 mln z³.
Zmieniæ dyrektywy UE
Jednak, aby skutecznie ograniczyæ proceder unikania opodatkowania przez zagraniczne koncerny nie wystarczy nowelizacja polskiego
prawa. Potrzebna jest równie¿ reforma przepisów na poziomie UE.
W po³owie wrzenia minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki uczestniczy³ w powiêconemu tej kwestii spotkaniu Rady ds.
Gospodarczych i Finansowych (Ecofin) z³o¿onej z ministrów gospodarki i finansów pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej.  Budujemy tutaj koalicjê krajów, które bêd¹ chcia³y zdecydowanie przyspieszyæ z wypracowaniem zasad pomagaj¹cych pozyskiwanie podatków od obrotów czy przychodów firm tam, gdzie one powstaj¹ 
powiedzia³ wówczas wicepremier Morawiecki. Wskaza³ jednak, ¿e
prace nad stworzeniem nowych regulacji przeciwdzia³aj¹cych unikaniu opodatkowania tocz¹ siê bardzo powoli. Dzieje siê tak g³ównie dlatego, ¿e wiele sporód najsilniejszych krajów Wspólnoty, czerpie z obecnego, nieefektywnego systemu ogromne korzyci finansowe kosztem innych pañstw.
£ukasz Karczmarzyk, Tygodnik l¹sko-D¹browski nr 33/2017

Co pomog³o
W poprzednim numerze Pryzmatu publikowalimy kolejne pismo do Prezesa Zarz¹du KGHM Komisji Miêdzyzak³adowej NSZZ Solidarnoæ O/
ZG Lubin w sprawie ³¹czenia CBJ z funduszem Future 2 sp. z o.o.. Co
prawda na dzieñ dzisiejszy nie otrzymalimy jeszcze odpowiedzi na wyst¹pienie w tej sprawie. Wiemy natomiast, ¿e po kolejnym naszym pimie
kto bardziej szczegó³owo i racjonalnie przeanalizowa³ temat, który stawa³ siê coraz bardziej kontrowersyjny i wprowadza³ niepotrzebny niepokój wród pracowników. Kolejny raz przy zdecydowanej postawie NSZZ
Solidarnoæ, a ca³kowitej biernoci pozosta³ych organizacji zwi¹zkowych, ku uciesze pracowników CBJ, sprawa obecnego ³¹czenia staje siê
nieby³¹. Zarz¹d wycofa³ Uchwa³ê ws. ³¹czenia spó³ek, odstêpuj¹c od tego
planu.
B. Nuciñski

Przepraszam
Kiedy siê æwiczy³o na konstantynopolitañczykowianeczce. Trudnoæ sprawia³ te¿ stó³ z powy³amywanymi nogami. Spêdza³ sen z
powiek chrz¹szcz, co brzmia³ w trzcinie w Szczebrzeszynie. Gdy esesman grany przez Karewicza w Jak rozpêta³em II wojnê wiatow¹
przes³uchiwa³ Kociniaka, to mêczy³ siê nad Grzegorzem Brzêczyszczykiewiczem.
Ale to wszystko by³o kiedy. Teraz bowiem - okazuje siê - mamy w
polszczynie nowe s³ówko pretenduj¹ce do bycia dykcyjnym, logopedycznym potworem. Uwa¿ajcie, Miodki i Bralczyki - s³owem sprawiaj¹cym tak wielkie trudnoci jest zwyk³e i nawet doæ popularne...
przepraszam. O tak, by³y czasy, gdy wymawia³o siê je lekko, od
razu, prawie natychmiast, kiedy co siê zrobi³o.
Dajmy na to pan wsiada³ do tramwaju, potr¹ca³ drugiego pana aktówk¹ i od razu siê k³ania³ oraz mówi³: Najmocniej przepraszam
szanownego pana. Albo, powiedzmy, komu siê przy damach rzek³o jakie grubsze s³ówko. W nerwach, powiedzmy, w afekcie. Ale gdy
siê tylko zorientowa³ taki ów jeden, to zaraz w te pêdy u¿ywa³ przepraszam. Ba, nawet w telewizji, jak by³y usterki, mieli planszê, ¿e
przepraszaj¹. Przepraszam - mówili i kolejarz, i zdun, i praczka, i
docent, i taksówkarz, i admira³.
A teraz owo s³ówko z trudem przez gard³o przechodzi. No, chyba ¿e
chryja na ca³ego - jak z t¹ reklam¹ napoju, co siê nazywa³ jak niemiecki czo³g i pokazywa³ palec Powstaniu. Ci to ju¿ w koñcu prze-

prosili, nawet na ³amach. Ale pewien przedstawiciel narodu, pose³
Budka  ten ju¿ nie da³ rady. Najpierw nazwa³ telewizjê band¹ k³amców. ¯e to niby napisa³a nieprawdê o sêdzim Biernacie, ale siê okaza³o, ¿e prawda to ca³kiem by³a - jak st¹d do samych Tatyr i stamt¹d
naza do morza. I jak wysz³o, ¿e jednak nie banda k³amców, to pan
Budka co? Zamilk³. Ludzie mu zaczêli mówiæ, ¿eby przeprosi³. Ale on
nic. I teraz jestem pe³en obaw. ¯e biedny Budka, jak kiedy Karewicz
w filmie, siedzi i próbuje: pszzzz pszeeepszaaa przyszyszaa .
Sprawa honoru. Jasne. Tylko ¿eby siê nie zadusi³ biedak od tych
prób.
Tomasz £ysiak, wsieciprawdy.pl

obrony s¹downictwa i demokracji w Polsce uznali, ¿e obni¿enie
wieku emerytalnego z 67 do 60 dla kobiet i 65 dla mê¿czyzn jest
niezgodne z zasadami równoci p³ci. Jednoczenie tym samym osobom nie przeszkadza obowi¹zywanie rozró¿nienia wieku emerytalnego ze wzglêdu na p³eæ w kilku innych europejskich krajach. NSZZ
Solidarnoæ zorganizowa³a w tej sprawie protest w Warszawie 
pisalimy o tym w poprzednim numerze Pryzmatu (Tysi¹ce osób na
protecie Solidarnoci pod budynkiem KE w Warszawie).
Gdyby zmiany wesz³y w ¿ycie prezes S¹du Najwy¿szego Ma³gorzata
Gersdorf osi¹gnie ten wiek 22 listopada bie¿¹cego roku. Jak wyliczy³ Super Express, Ma³gorzata Gersdorf  zgodnie z obowi¹zuj¹-

Spece od manipulacji
Jeszcze niedawno trwa³y gor¹czkowe dyskusje czy
dobrze siê sta³o, ¿e Prezydent Andrzej Duda zawetowa³ ustawy o reformie s¹downictwa. Ile¿ by³o wypowiadanych pochwa³ na ten temat przez wielk¹ opozycjê. By³ to te¿ odpowiedni czas i moment dla wszystkich krytykantów, jeli maj¹ jakie rozs¹dne propozycje do przedstawienia ich Panu Prezydentowi b¹d
opinii publicznej. Nic takiego siê nie sta³o. Nie skorzystali z nadarzaj¹cej siê okazji by chocia¿ raz pokazaæ
spo³eczeñstwu, ¿e maj¹ co m¹drego i rozs¹dnego
do zaproponowania. Wydaje siê, zreszt¹ zosta³o to
publicznie wypowiedziane, ¿e ma pozostaæ wszystko
tak jak by³o. A jak by³o mo¿emy codziennie siê przekonaæ w podawanych informacjach o namierzeniu kolejnej grupy przestêpczej, w któr¹ s¹ zamieszani wp³ywowi ludzie czy ogl¹daæ przekazy telewizyjne z komisji ledczych.
Batalia o s¹dy i s¹downictwo to wielka sprawa. Mo¿e
to i s³uszne kieruj¹c siê norm¹ etyczn¹ Platformy, ¿e
nie mo¿na rozmawiaæ z ró¿nymi osobami o s¹downictwie, tylko z wybranymi sêdziami. ¯adna reforma nie
ma szans na powodzenie, je¿eli bêdziemy przywi¹zywali siê do zapisów prawnych i systemu, jednoczenie pomijaj¹c postawê ludzi go
broni¹cych i gubi¹c po drodze zdanie wiêkszoci spo³eczeñstwa to jest klucz do zwyciêstwa. Nie bawi¹ mnie popularne seriale i sagi
rodzinne, nie nakrêcam siê zbytnio ogl¹daj¹c kolejne przes³uchania
w komisjach ledczych. Oczekujê, tak jak wielu, ¿e za wszystkie przekrêty bez wzglêdu kogo one dotycz¹ kto odpowie karnie i finansowo. £¹cznie z wyprowadzeniem, ponoæ na inwestycje, pieniêdzy z
KGHM.
Bogdan Nuciñski

Równi, równiejsi
i sêdziowie
W sprawie wysokoci emerytur do tej pory równi byli obywatele, a równiejsi pracownicy s³u¿b dawnego systemu.
Emerytury i renty drugiej grupy zosta³y w³anie znacznie
obni¿one do wysokoci redniej emerytury i redniej renty. Ma³o kto zdaje sobie sprawê, ¿e jest trzecia, jeszcze
bardziej faworyzowana grupa w Polsce - sêdziowie.
Z dniem 1 padziernika br. zaczê³y obowi¹zywaæ dwie ustawy. Pierwsza o obni¿eniu wieku emerytalnego z 67 do 60 lat
dla kobiet i z 67 do 65 lat dla mê¿czyzn, druga o obni¿eniu
wysokoci rent i emerytur by³ych esbeków i funkcjonariuszy tajnych s³u¿b PRL. Obie kwestie s¹ spe³nieniem obietnic wyborczych i oczekiwañ spo³ecznych  w tym NSZZ
Solidarnoæ.
Kolejn¹ poruszan¹ spraw¹ zwi¹zan¹ z emeryturami s¹ proponowane zmiany w S¹dzie Najwy¿szym. W projekcie ustawy o S¹dzie Najwy¿szym Prezydenta Andrzeja Dudy znalaz³
siê zapis, by sêdziowie przechodzili w stan spoczynku po
osi¹gniêciu wieku 65 lat. W tej sprawie ingerowali ostatnio
unijni politycy (m.in. Frans Timmermans), którzy w akcie

cymi przepisami  na emeryturze dosta³aby do¿ywotnio 75% ostatniego wynagrodzenia i dodatkowo wys³ugê za lata pracy. Wed³ug
ostatnich danych obecnie prezes S¹du Najwy¿szego otrzymuje ok.
27,7 tys. z³ brutto wynagrodzenia. W momencie przejcia w stan
spoczynku, uposa¿enie wyniesie ok. 17,2 tys. z³ brutto. Co jeszcze
bardziej szokuj¹ce od pensji sêdziów nie odprowadza siê sk³adek na
ZUS! Sêdziowie przez ca³e ¿ycie dostaj¹ wynagrodzenie powiêkszone o sk³adkê na ZUS  p³acon¹ przecie¿ przez ka¿dego Polaka 
zarabiaj¹c znacznie wiêcej ni¿ zwyk³y obywatel, po czym przestaj¹
pracowaæ pobieraj¹c sêdziowski odpowiednik emerytury w wysokoci 3/4 ostatniego wynagrodzenia. W Super Expressie zadano
pytanie, gdzie jest sprawiedliwoæ zwa¿ywszy na fakt, ¿e rednia
emerytura w Polsce wynosi nieco ponad 2 tys. z³ brutto?
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