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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

Krzywdz¹ca za³ogê uchwa³a zarz¹du Polskiej Miedzi
podjêta

Wskanik
ustalony

Zarz¹d KGHM PM S.A. 10 marca br. ustali³ wskanik przyrostu
przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w spó³ce na rok 2009 w
wysokoci  0,00%.
Ustalony przez pracodawcê wskanik, zamra¿a wzrost stawek osobistego zaszeregowania w KGHM Polska Mied S.A., powoduje dalszy
spadek realnej p³acy pracowniczej oraz oddala waloryzacjê tabeli p³ac
o postêpuj¹c¹ inflacjê. Nie uwzglêdnia za³o¿eñ pracodawcy zmniejszaj¹cych wynagrodzenie wynikaj¹ce z ograniczenia pracy w nadgodzinach, soboty, niedziele i wiêta oraz zmniejszenie zatrudnienia o 334
pracowników na stawkach wy¿szych ni¿ rednia w KGHM. Ponadto
spadek pracowniczych wynagrodzeñ nast¹pi w 2009r. w wyniku braku wyp³aty zaliczek nagrody rocznej z tytu³u wypracowania zysku w
2009r.
Wszystkie te dzia³ania zarz¹d Spó³ki uzasadnia wystêpuj¹cym w
wiecie kryzysem i wynikaj¹cymi st¹d oszczêdnociami kosztowymi,
które maj¹ przynieæ gwarancjê zatrudnienia.
W opublikowanym bud¿ecie na 2009r. zarz¹d prezesa Miros³awa
Krutina prognozuje osi¹gniêcie zysku w wysokoci 488 milionów kosztem obni¿enia funduszu wynagrodzeñ o 271 milionów.
Na ciêcie kosztów poprzez zani¿enie redniej p³acy w Spó³ce nie
ma zgody Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ!
Do prognozy bud¿etu zarz¹d Polskiej Miedzi przyj¹³ parametry: rednioroczny kurs 2, 9 USD oraz redni¹ cenê miedzi elektrolitycznej 3200
USD/t. Jak mo¿na przypuszczaæ s¹ to parametry celowo zani¿one. Na
dzieñ 11marca 2009r. cena miedzi wynosi³a 3665,50 USD/t i wzrasta
w przeci¹gu 3 m-cy o13,9%, a kurs dolara kszta³towa³ siê na poziomie
3,64 z³.
Sztuczne zani¿enie parametrów powoduje, ¿e prognozowany zysk
jest zani¿ony, co prze³o¿y siê na brak wyp³aty pracownikom zaliczek
na poczet dodatkowej nagrody rocznej za wypracowany zysk (ust 10
za³. Nr 11 ZUZP dla pracowników KGHM Polska Mied S.A.: Je¿eli
wynik finansowy netto wynikaj¹cy z zatwierdzonego bud¿etu Spó³ki
na dany rok obrotowy i stopieñ realizacji odpowiednio za I pó³rocze
oraz okres 9 miesiêcy roku obrotowego wskazuj¹, ¿e dodatkowa nagroda roczna przekroczy 10% wynagrodzeñ, Zarz¹d Spó³ki podejmuje
decyzjê o uruchomieniu wyp³aty zaliczkowych na poczet dodatkowej
nagrody rocznej.).
Nie ma zgody za³ogi Polskiej Miedzi i reprezentuj¹cego j¹ NSZZ
Solidarnoæ na sztuczne zani¿anie efektów ekonomiczno finansowych w zatwierdzonym na 2009 rok bud¿ecie Spó³ki. SKGRM NSZZ
Solidarnoæ protestuje przeciw obni¿eniu wynagrodzeñ pracowniczych w wyniku likwidacji wyp³aty zaliczek na poczet dodatkowej
nagrody rocznej!
Wskanik przyrostu redniego miesiêcznego wynagrodzenia nie
zosta³ wynegocjowany, tylko ustalony jednostronnie przez pracodawcê  Zarz¹d KGHM Polska Mied S.A., który zosta³ powo³any po przejêciu w³adzy w Polsce przez Platformê Obywatelsk¹.
Zdaniem NSZZ Solidarnoæ ustalony wskanik nie spe³nia oczekiwañ za³ogi, w zwi¹zku z czym odbywaj¹ siê konsultacje z pracownikami i po wypracowaniu stanowisk w Komisjach Zak³adowych i
Miêdzyzak³adowych - Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ
Solidarnoæ - 18 marca br. podejmie decyzjê o kierunkach dalszych dzia³añ na rzecz przyrostu redniej p³acy w naszej spó³ce.

Zarz¹d KGHM Polska Mied S.A. od pocz¹tku swojego zaistnienia w Spó³ce realizuje politykê obni¿ania
realnych wynagrodzeñ pracowniczych.

Pieni¹dze - nie dla
pracowników!

Decyzj¹ prezesa Miros³awa Krutina i jego Zarz¹du pracownikom Polskiej Miedzi obni¿y³y siê wynagrodzenia w 2008r.
Zgodnie z zawartym 27 padziernika 2008r. porozumieniem (oddalaj¹cym od naszej Spó³ki widmo strajku) dzia³aj¹cych w KGHM
Polska Mied S.A. Organizacji Zwi¹zkowych z Zarz¹dem KGHM Polska Mied S.A. odby³o siê spotkanie stron Zak³adowego Uk³adu
Zbiorowego Pracy dla Pracowników KGHM Polska Mied S.A. dokonuj¹ce oceny osi¹gniêtego poziomu wynagrodzeñ oraz utraty ich
wartoci realnej. W wyniku dokonanej oceny stwierdzono, ¿e ustalony 4 marca 2008r. przez Zarz¹d wskanik przyrostu redniomiesiêcznego wynagrodzenia w Spó³ce na rok 2008 jest zbyt niski i w
zwi¹zku z tym nie niweluje wzrostu kosztów utrzymania zatrudnionym w KGHM.
Zwi¹zkowcy za¿¹dali wyp³acenia jednorazowej premii w wysokoci 3000z³ ka¿demu pracownikowi. Premia ta mia³a za zadanie
wyrównanie si³y nabywczej pensji pracowniczych, utraconej w wyniku inflacji.
Zarz¹d Spó³ki odmówi³ wyp³aty premii rekompensuj¹cej. Swoj¹
decyzjê uzasadni³ trudn¹ sytuacj¹ Spó³ki, w zwi¹zku z wystêpuj¹cym kryzysem. Na t³umaczenia zwi¹zkowców, ¿e brak premii pogarsza sytuacjê materialn¹ rodzin pracowniczych, a zw³aszcza zatrudnionych na stanowiskach mieszcz¹cych siê do 15-tej kategorii
zaszeregowania, by³ g³uchy. Straszy³ widmem zmniejszenia zatrudnienia w spó³ce. Zwi¹zkowcy argumentowali, ¿e wed³ug prognozy
pracownicy Spó³ki wypracuj¹ wielomiliardowy zysk, który zabior¹
akcjonariusze. Zarz¹d siê zapiera³, ¿e zrobi wszystko, aby w sytuacji kryzysu, zysk pozosta³ w Spó³ce. Jest oczywistym, ¿e jest to
tylko czcze gadanie, gdy¿ o pozostawieniu w Spó³ce lub przeznaczeniu na dywidendê decyduje nie Zarz¹d, a Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy, w którym g³os decyduj¹cy ma Skarb Pañstwa opanowany przez PO.
W grudniu, gdy toczy³y siê rozmowy o przypuszczalnym zysku
netto informacjê mia³ tylko zarz¹d, a zwi¹zkowcy mogli siê tylko
domylaæ. Teraz wiemy, ¿e zysk netto za 2008 rok wypracowany
przez za³ogê górniczo  przetwórczo - hutnicz¹ Polskiej Miedzi
wyniós³ 2.920.380.000 z³
Czy wyp³ata w roku 2008 jednorazowej premii wyrównawczej
w wysokoci 3000z³ postulowana przez Zwi¹zki Zawodowe dzia³aj¹ce w KGHM Polska Mied S.A. zrujnowa³aby Spó³kê? O ile
by pomniejszy³a blisko trzy miliardowy zysk netto Polskiej Miedzi?
Na wyp³atê za³odze KGHM Polska Mied S.A. premii rekompensuj¹cej inflacjê trzeba by przeznaczyæ ok. 70 milionów z³. Kwota ta
pomniejszy³aby zysk netto do 2.850.380.000 z³.
Tak pomniejszony zysk dla zarz¹du prezesa Krutina to katastrofa, dla za³ogi, która go wypracowa³a to chluba, a dla akcjonariuszy,
to du¿o wiêcej ni¿ siê spodziewali.
W ocenie Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ brak wyp³aty premii stanowi o braku wiedzy i zrozumienia oraz szacunku Zarz¹du dla zatrudnionych w skrajnie trudnych warunkach górników, przeróbkarzy i hutników.

Prywatyzacje polskich przedsiêbiorstw na pocz¹tku
transformacji przypomina³y zachowania panny na wydaniu, która przez 50 lat gospodarki nierynkowej nie
mia³a narzeczonego.
Wiêc skoro znalaz³ siê kandydat, rzuca siê na olep w
jego ramiona. W taki sposób nierzadko przeprowadzane by³y prywatyzacje, bez nale¿ytego rachunku nastêpstw  ocenia profesor EL¯BIETA M¥CZYÑSKA, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w rozmowie z Krzysztofem wi¹tkiem.

Zbita szyba

Krzysztof wi¹tek - Podczas obrad okr¹g³ego sto³u ustalono,
¿e podstaw¹ ustroju bêdzie spo³eczna gospodarka rynkowa oparta
na partycypacji pracowniczej, a urynkowieniu gospodarki mia³y towarzyszyæ os³ony socjalne. Zwyciê¿y³a jednak idea big bangu 
wielkiego uderzenia, czyli szybkiego zdruzgotania przedsiêbiorstw
pañstwowych i b³yskawicznej prywatyzacji. Czy transformacja musia³a byæ tak brutalna?
Prezes PTE profesor El¿bieta M¹czyñska  Z pewnoci¹ mo¿na
to by³o zrobiæ inaczej, lepiej, ale te¿ nie by³o od kogo siê uczyæ, bo
bylimy pionierami transformacji.
Zawsze zastrzegam, ¿e ³atwo potem mówiæ, jak powinno byæ
przedtem. Nie mielimy ci¹gawki do transformacji, wzorca przechodzenia od systemu socjalistycznego do gospodarki rynkowej.
Mo¿na by³o zastanawiaæ siê nad innymi modelami ni¿ terapia szokowa, która obok niew¹tpliwych efektów przynios³a tak¿e du¿e straty
spo³eczne. Dokona³ siê jednak prze³om zasadniczy  zacz¹³ funkcjonowaæ rynek i tego nikt pierwszym twórcom transformacji nie odbierze.
Sukcesy transformacji s¹ oczywiste i widoczne go³ym okiem.
Dokonuj¹cy siê w gospodarce postêp jest nie do zakwestionowania.
Nie zmienia to jednak faktu, ¿e koszty spo³eczne faktycznie okaza³y siê znacznie wiêksze ni¿ zapowiada³ to Leszek Balcerowicz.
Niektóre przedsiêbiorstwa przesta³y istnieæ, pracownicy tracili
pracê, znacznie wzros³o bezrobocie. Za programem prywatyzacji nie
posz³y programy pomocy, wyrównywania szans i spójnoci spo³ecznej. Doæ symptomatyczne jest to, co niedawno stwierdzi³ profesor
Jeffrey Sachs: Kiedy doradza³em w Boliwii, Polsce, Rosji, przekonywa³em do jak najszybszych reform, ale nigdy nie opowiada³em siê
za tym, ¿eby ich efektem by³a gospodarka ca³kowicie rynkowa. Lewica krytykowa³a mnie za promowanie rynku, a prawica za to, ¿e
popiera³em np. utrzymanie publicznej s³u¿by zdrowia. Leszek Balcerowicz by³ zawsze du¿o bardziej wolnorynkowy ni¿ ja.
Grzegorz Ko³odko w koñcu 2007 roku wykazywa³, ¿e w Polsce
produkt krajowy brutto móg³by byæ o 1/3 wy¿szy, gdyby polityka
transformacji by³a inna. Transformacja to jednak neverending story
i nie zgadzam siê z tez¹, ¿e zosta³a zakoñczona.
Wci¹¿ nie zbudowano jeszcze wielu niezbêdnych instytucji lub te¿
nie funkcjonuj¹ one nale¿ycie. Widaæ to m.in. w sektorze nieruchomoci, w którym brakuje elektronicznego systemu ksi¹g wieczystych,
bazy informacyjnej o nieruchomociach, systemu wieloletniego planowania przestrzennego i d³ugookresowego planowania strategicznego.
Paradoksalnie mówilimy, ¿e odchodzimy od gospodarki planowanej i przechodzimy w nieplanow¹. Ale to jedno z gorszych okreleñ, bo gospodarka rynkowa wymaga starannego planowania. Oczywicie, nie takiego jak w socjalizmie, ale stanowi¹cego element systemu wczesnego ostrzegania przed zagro¿eniami i dostosowywania
siê do wymogów przysz³oci. Model ustroju gospodarczego okrelono w art. 20 konstytucji. Stanowi on, ¿e spo³eczna gospodarka
rynkowa oparta na wolnoci dzia³alnoci gospodarczej, w³asnoci
prywatnej oraz solidarnoci, dialogu i wspó³pracy partnerów spo³ecznych stanowi podstawê ustroju gospodarczego Polski.
Model ten wskazywany jest tak¿e w traktacie europejskim jako
model harmonizuj¹cy cele ekonomiczne i spo³eczne. Niestety, nader
czêsto pojêcie to pojmowane jest opacznie na wzór i podobieñstwo
socjalistycznej, redystrybucyjnej polityki socjalnej i definiowane b³êdnie, jako synonim interwencjonizmu pañstwowego.
Model spo³ecznej gospodarki rynkowej bazuje na koncepcji ordoliberalnej, a ordo znaczy ³ad  przeciwieñstwo chaosu. Obecny
kryzys sprawia, ¿e niektórzy wieszcz¹ koniec liberalizmu, co te¿ jest

grubym nieporozumieniem. Liberalizm w klasycznej koncepcji Adama Smitha bazowa³ na dwóch filarach: wolnoci i odpowiedzialnoci.
Profesor Galar, oceniaj¹c czas kryzysu, trafnie stwierdzi³, ¿e wehiku³ wolnego rynku wjecha³ w bagna, ale to nie wina wehiku³u tylko
pijanego kierowcy. To nie liberalny model gospodarki zawiód³  tylko neoliberalna doktryna. Pozostaje mieæ nadziejê, ¿e niechlubn¹ spuciznê neoliberalizmu zast¹pi era odpowiedzialnoci, co zreszt¹ powinno te¿ dotyczyæ gospodarki globalnej. To istotne tym bardziej, ¿e
pod³o¿em obecnego kryzysu globalnego jest tak naprawdê g³ównie
brak odpowiedzialnoci g³ównych aktorów w polityce i gospodarce.
Liberalizm ma siê tak do neoliberalizmu jak fundament do fundamentalizmu. Noblista z 2007 roku o polskich korzeniach Leon Hurwicz celnie oceni³, ¿e niewidzialna rêka rynku wymaga inteligentnego sterowania. Mimo socjalistycznej lekcji doktrynalizacji i op³akanych jej skutków, po 89 roku paradoksalnie popadlimy w drug¹
skrajnoæ  w doktrynê neoliberaln¹ i ka¿dy, kto omiela³ siê jà krytykowaæ, by³ uwa¿any za nieuka rodem z komuny.
 Jak wypadamy na tle innych krajów, które te¿ nie maj¹c wzorca, musia³y tê drogê przejæ?
 Z punktu widzenia ekonomicznego dobrze, z socjalnego  znacznie gorzej. Profesor Maria Jarosz ocenia polsk¹ transformacjê, jako
najbardziej niesprawiedliw¹ i sprzyjaj¹c¹ du¿ym rozpiêtoci¹ spo³ecznym, ich narastaniu. Wielu ekonomistów przestrzega, ¿e nadmierne nierównoci mog¹ byæ tak samo szkodliwe dla gospodarki
jak nadmierne d¹¿enie do równoci. Ka¿da doktrynalizacja jest szkodliwa. Nawet w komunizmie mo¿na przecie¿ dopatrzeæ siê dobrych
rozwi¹zañ. To przecie¿ za komuny du¿o staranniej dbano np. o
zdrowie dzieci. W szko³ach poddawano je regularnym, szczegó³owym badaniom profilaktycznym i opiece medycznej. Tego ju¿ nie
ma, a pediatrzy bijà na alarm, bo stan zdrowia dzieci i m³odzie¿ y jest
zatrwa¿aj¹cy. Sektor zdrowia to jedna z pora¿ek transformacji.
Brak profilaktyki, rezygnacja z objêcia szkó³ opiek¹ medyczn¹
(obecnie w wiêkszoci szkó³ nie ma nawet pielêgniarek) sprawia, ¿e
polska m³odzie¿ jest najbardziej w ca³ej Europie zagro¿ona chorobami w wieku dojrza³ym i na staroæ. To oznacza ogromne koszty leczenia i zagra¿a dalszym pog³êbianiem siê niezbilansowania potrzeb
i mo¿liwoci sektora zdrowia. To zarazem ogromne marnotrawstwo
potencja³u ludzkiego i materialnego. Zapobiegaæ jest zawsze du¿o
taniej ni¿ leczyæ.
Inn¹ pora¿k¹ transformacji jest marnotrawienie pieniêdzy z pomocy spo³ecznej. Wystarczy popatrzeæ na zaniedbane dzieci na niektórych wsiach, zw³aszcza popegeerowskich. Rodzice dostaj¹ zasi³ki, ale nierzadko udaj¹ siê do najbli¿szego sklepu, by je przepiæ. A
dzieci jak by³y niedo¿ywione, chore tak s¹ nadal. Pomoc spo³eczna
powinna byæ adresowana inaczej, np. celem zorganizowania porz¹dnej, na wysokim poziomie szko³y na wsi, która pozwoli³aby tym dzieciom odbiæ siê od dna. Pomoc spo³eczna w Polsce prowadzi siê bez
rachunku perspektywicznego, czyli nie zastanawiaj¹c siê nad tym,
co nam to da w przysz³oci. I czy pomoc socjalna przyniesie trwa³e
czy tylko dorane efekty (znany syndrom: czy daæ rybê czy wêdkê).
B³êdy w systemie pomocy spo³ecznej pog³êbiaj¹ nierównoci. Sukcesy transformacji najbardziej odczuwaj¹ ludzie bogaci, jej klêski 
ludzie najbiedniejsi.
 Dlaczego udzia³ pracowników zarówno we wspó³w³asnoci
firm w postaci akcjonariatu pracowniczego jak i w zyskach przedsiêbiorstw jest wci¹¿ tak niewielki, mimo ¿e w krajach Europy
Zachodniej powszechny?
 Po pierwsze, wynika to z niedostatków edukacji ekonomicznej.
Aby partycypowaæ trzeba mieæ wiedzê ekonomiczn¹. Czasem by³a to
partycypacja formalna, a nie rzeczywisty udzia³. Im mniej cz³owiek
wie, tym ³atwiej nim manipulowaæ. Po drugie, niektóre formy prywatyzacji przekrela³y mo¿liwoæ rzeczywistej partycypacji. Czêæ pracowników dostawa³a akcje i przy pierwszej mo¿liwej okazji pozbywa³a siê ich. Nierzadko takie akcje kto inny przejmowa³ za grosze,
bo ludzie w strachu i niewiedzy ich siê pozbywali.
 Czy przyjêcie doktryny neoliberalizmu nie by³o bez znaczenia? Wmawiano przecie¿, ¿e przedsiêbiorca ma prawo do maksymalizacji zysków, a pracownicy powinni siê cieszyæ, ¿e ich zatrudni³ i trudno, by ¿¹dali jeszcze udzia³u w zysku?
 Podzielam ten pogl¹d. I to tak¿e doprowadzi³o do du¿ych rozpiêtoci maj¹tkowych.
 Rozpiêtoci najlepiej widaæ, patrz¹c na strukturê podatkow¹.
Dlaczego nie uda³o siê w Polsce przez 20 lat zbudowaæ rzeczywistej klasy redniej i czy to dla pañstwa grone?
 Najwa¿niejszy dzi apel powinien wzywaæ do budowania ustroju równowagi, który pozwoli³by na zmniejszenie tych dysproporcji.
Spora czêæ dzisiejszych bogaczy to ci, którzy na pocz¹tku transfor-

macji siê uw³aszczyli. Wszyscy bylimy w³acicielami wiadectw
udzia³owych. Potem posz³y one w NFI, a te przynios³y totaln¹ klêskê.
Dramatycznym przyk³adem b³êdów przy prywatyzacji jest Huta Julia
ze Szklarskiej Porêby. To by³a huta kryszta³u rêcznie szlifowanego,
gdzie produkowano cuda, wyroby - dzie³a sztuki, które dzi na aukcjach osi¹gaj¹ nieprawdopodobne ceny. Hutê kupi³ kto, kto od
pocz¹tku nie mia³ tam zamiaru niczego produkowaæ, a chodzi³o mu
o grunty i budynki. Rozkradziono nawet wzorcownie o tradycji licz¹cej setki lat. To przyk³ad fatalnej, bezwarunkowej, bezrefleksyjnej
prywatyzacji, wyzbytej kultury mylenia strategicznego. Tu czêsto
zachowywalimy siê jak panna na wydaniu, która przez 50 lat gospodarki nierynkowej nie mia³a narzeczonego. A teraz skoro znalaz³
siê kandydat to rzuca mu siê ochoczo w ramiona i gotowa jest zaakceptowaæ ka¿de warunki.
 S³owa Pani Profesor o starej pannie jako swoj¹ filozofiê przedstawi³ minister Janusz Lewandowski, mówi¹c, ¿e firma nie jest
warta tyle, ile jest naprawdê warta, tylko tyle, ile kontrahent chce
za ni¹ zap³aciæ. Chyba jednak rol¹ sprzedaj¹cego, czyli pañstwa,
by³o sprawdzenie czy ów kontrahent chce tylko przej¹æ grunty czy
dalej prowadziæ produkcjê?
 Nawet nie sprawdziæ, tylko dok³adnie oszacowaæ nastêpstwa i
stosownie do tego formu³owaæ warunki prawne. To jest te¿ kwestia
nieegzekwowania prawa  kolejna pora¿ka naszej transformacji. Kontrahent kupowa³ tanio, bo w kontrakcie zobowi¹zywa³ siê do utrzymania okrelonej liczby zatrudnionych i produkcji, ale czêsto tego
nie dotrzymywa³. Nowi w³aciciele kupowali tanio, bo mieli spe³niæ
jakie warunki. Ale zdarza³y siê i kontrakty bezwarunkowe, np. na
przejêcie dworków czy zamków. Teraz siê okazuje, ¿e nowi w³aciciele nie restaurowali tych obiektów. Chodzi³o im przede wszystkim
o to, by mogli sprzedaæ ziemiê po cenie rynkowej, podczas gdy ca³oæ nabyli za symboliczn¹ z³otówkê.
 Na czym mia³by polegaæ ustrój równowagi, o którym Pani
wspomnia³a?
 Powinien mieæ trzy filary: ekonomiczny, ekologiczny i spo³eczny. Ustrój równowagi uwzglêdnia nie tylko krótk¹ perspektywê, ale
cele d³ugofalowe. Ekonomici chêtnie pos³uguj¹ siê metafor¹ zbitej
szyby, z której wynika, ¿e nie ma szkody, która nie przechodzi³aby
przez nasz¹ kieszeñ. Je¿eli piekarzowi chuligan wybije szybê, to straci
na tym krawiec, bo piekarz pieni¹dze przeznaczone na uszycie garnituru, bêdzie musia³ wydaæ na now¹ szybê. Ale wiadomoæ tego jest
ci¹gle niedostateczna.
 Jak ocenia Pani program powszechnej prywatyzacji? Kupowano w³aciwie ca³e sektory gospodarki: telekomunikacyjny, elektroenergetyczny, banki. Narodowe Fundusze Inwestycyjne, którym powierzony zosta³ w 95 roku maj¹tek wart wed³ug ówczesnych wycen oko³o 6 miliardów z³, po 910 latach warte by³y o
ponad po³owê mniej.
 To nie znaczy, ze ten maj¹tek znikn¹³ jak sen jaki z³oty. Nic w
przyrodzie nie ginie. Maj¹tek to zawsze kwestia wyceny. Wg badañ
Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN najgorsz¹, najbardziej marnotrawn¹ form¹ prywatyzacji okaza³y siê NFI. Odbywa³y siê tam dziwne
przetasowania wród mened¿erów. To by³y sprawy nierzadko wymagaj¹ce interwencji prokuratora. Czêsto w NFI dochodzi³o do prywatnych uw³aszczeñ, tzn. na bazie maj¹tku NFI powstawa³y inne spó³ki. Zatem ten maj¹tek gdzie tam jest. Po badaniach PAN-owskich
postulowalimy wszczêcie du¿ego prokuratorskiego ledztwa w sprawie NFI, ale nic takiego nie nast¹pi³o. Ekonomici nie mog¹ wyrêczaæ organów cigania.
 Na ile kwestie NFI czy prywatyzacji banków by³y podyktowane przez miêdzynarodow¹ finansjerê? Noblista Joseph Stiglitz
mówi³, ¿e za³o¿enia konsensusu waszyngtoñskiego propagowanego przez Miêdzynarodowy Fundusz Walutowy oraz Bank wiatowy d³awi³y wzrost gospodarczy w krajach naszej czêci Europy,
zmiany przy prywatyzacji przyczynia³y siê do niszczenia miejsc
pracy, a koszty reform ponosili ci, którzy byli do tego najmniej
przygotowani.
 Zgadzam siê z opini¹ Stiglitza. Ten, kto daje pieni¹dze, stawia
warunki. Gorzej, ¿e te warunki by³y oderwane od realiów konkretnej
gospodarki. Obowi¹zywa³a sztampa waszyngtoñska. Stiglitz pokaza³
jak wymuszanie tych warunków powodowa³o destrukcjê w ró¿nych
gospodarkach.
 Dlaczego nie ma orodków badawczych, które planowa³yby
w perspektywie 20 lat?
 Polska jest jedynym krajem w Europie, który nie ma orodka
myli strategicznej. Z³oliwi powiadaj¹, ¿e strategie d³ugookresowe
w Polsce to planowanie na 34 dni. W podejmowaniu decyzji nie jest
uwzglêdniana wieloletnia perspektywa, nie wiemy, jaki los zgotujemy naszym dzieciom i wnukom. Funkcjonowa³o Rz¹dowe Centrum
Studiów Strategicznych, ale zosta³o zlikwidowane, podobnie jak Rada

Strategii Spo³eczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów. Niemcy w
ka¿dym landzie maj¹ taki orodek, a my nie wiemy, jak bêdzie wygl¹da³ za 10 lat nasz system emerytalny czy zaopatrzenie w surowce.
Istnieje te¿ problem d³ugookresowych relacji miêdzy sektorem bankowym, finansowym i realny problem nadmiernego uzale¿nienia
gospodarki od sektora finansowego. Prezes NBP S³awomir Skrzypek apelowa³ w marcu 2008 roku na forum bankowym, by w wiêkszym stopniu banki zatrzymywa³y zyski na potrzeby rozwojowe, zamiast wyp³acaæ ogromne dywidendy udzia³owcom, bo mo¿e byæ krucho. Ale banki swoim udzia³owcom, w wiêkszoci zagranicznym,
wyp³aci³y ogromne dywidendy, znacznie wiêksze ni¿ w latach minionych. Niewykluczone, ¿e w tym roku bêdzie tak samo. Te same banki
¿¹daj¹ pomocy ze strony pañstwa, czyli od podatników. Jaka jest
gwarancja, ¿e gdy NBP wykupi wczeniej obligacje od banków, te
pieni¹dze zostan¹ skierowane na kredyty dla przedsiêbiorstw? Takiej gwarancji nie ma. Pozostaje jedynie interwencja Komisji Nadzoru Finansowego.
 Co stanowi si³ê polskiej gospodarki po tych 20 latach?
 Ludzie i ich kwalifikacje. Ale tak¿e usytuowanie geograficzne
Polski, walory klimatyczne i naturalne. Nie wykorzystujemy wci¹¿
nale¿ycie naszego potencja³u turystycznego. Mamy usta pe³ne frazesów o gospodarce opartej na wiedzy, a edukacja od podstaw jest
obecnie bardzo zaniedban¹ dziedzin¹. Einstein powiedzia³, ¿e dopóki
choæ jedno dziecko bêdzie g³odowa³o i nie bêdzie wyedukowane, nie
mamy prawa mówiæ o postêpie. Gdyby z tego punktu patrzeæ na
transformacjê, to mo¿emy mówiæ o klêsce. Nie ulega jednak w¹tpliwoci, ¿e sukcesy transformacji zdecydowanie przewa¿aj¹ nad nieprawid³owociami.

S¹ jeszcze miejsca!

Bieszczady czekaj¹

Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ Solidarnoæ O/ZG Lubin organizuje w dniach 30. 04  03. 05. 2009r. wycieczkê w Bieszczady.
Trwaj¹ zapisy cz³onków NSZZ Solidarnoæ przynale¿¹cych do
Komisji Miêdzyzak³adowej O/ZG Lubin. Wszystkich chêtnych do poznania naszych dziewiczych terenów na po³udniowo-wschodniej
Polsce zapraszamy do biura na Lubinie G³ównym. Cz³onkowie Zwi¹zku
zapisuj¹c siê na wycieczkê wnosz¹ op³aty w wysokoci 400z³ od zapisywanej osoby (wp³aty mo¿na roz³o¿yæ na 2 raty).
Przewodnicz¹cy KM NSZZ
Solidarnoæ Bogdan Nuciñski

Tradycyjny - halowy turniej pi³ki no¿nej o Puchar Przewodnicz¹cego Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ
Solidarnoæ rozstrzygniêty.

Zdominowali rozgrywki

Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ 7 marca
2009r. zorganizowa³a po raz kolejny halowy turniej pi³ki no¿nej.
W sportowej rywalizacji udzia³ wziê³o 12 dru¿yn w sk³adach 10 osobowych.
Rozgrywki odbywa³y siê w sali sportowej Szko³y Podstawowej nr 14
przy ul. Norwida 10 w Lubinie i Gimnazjum nr 4, przy ul. M. Konopnickiej. Fina³ turnieju rozegrany zosta³ przez cztery najlepsze dru¿yny w
Szkole Podstawowej nr 14.
W tym roku turniej odby³ siê pod dyktando cz³onków NSZZ Solidarnoæ zrzeszonych w Komisji Zak³adowej Oddzia³u Polkowice Sieroszowice. Zawodnicy z tej kopalni pokazali prawdziw¹ klasê, obydwie
dru¿yny bior¹ce udzia³ w turnieju wyprzedzi³y pozosta³e zespo³y.
G³ówn¹ nagrodê - puchar Przewodnicz¹cego SKGRM NSZZ Solidarnoæ i I miejsce  wywalczy³a dru¿yna Komisji Zak³adowej Oddzia³u ZG Polkowice  Sieroszowice II.
Kolejne II miejsce zajê³a dru¿yna Komisji Zak³adowej Oddzia³u
ZG Polkowice  Sieroszowice I.
III miejsce wywalczy³ zespó³ Komisji Zak³adowej Oddzia³u ZG Rudna  Rudna I.
Najlepiej strzela³ bramki zawodnik zespo³u Polkowice-Sieroszowice II  Marek Rybitwa i to on otrzyma³ zas³u¿ony tytu³ Króla Strzelców.

Naprawiacze znów w akcji, chocia¿ ich efekty s¹ obecnie
op³akane

Wydzielaj¹ z kopalñ

W Oddzia³ach górniczych KGHM Polska Mied S.A. rozpoczê³y dzia³alnoæ tzw. Komisje maj¹ce doprowadziæ do kolejnych restrukturyzacji
kopalñ.
Pracownicy zatrudnieni w kopalniach Rudna i Polkowice  Sieroszowice zg³osili do NSZZ Solidarnoæ, ¿e wokó³ ich stanowisk dokonuj¹ siê
jakie dziwne ruchy.
W zwi¹zku z powy¿szym Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ kopalni Rudna, 20 lutego 2009r. wystosowa³a do dyrektora tej kopalni pismo:
Do Zwi¹zku docieraj¹ informacje o podejmowanych dzia³aniach polegaj¹cych na reorganizacji, a nastêpnie wydzieleniu ze struktury Oddzia³u s³u¿b:
1. górników strza³owych z oddzia³ów górniczych,
2. ³¹cznoci,
3. transportu samochodowego pod ziemi¹,
co w konsekwencji prowadzi do uw³aszczenia siê na maj¹tku kolejnej grupy cwaniaków.
W ZG Rudna mia³o ju¿ miejsce wprowadzenie do stosowania genialnych pomys³ów przez naprawiaczy, a zamierzone efekty tych dzia³añ s¹
obecnie op³akane w skutkach dla funkcjonowania Oddzia³u. Winnych nie
rozliczono do dzisiaj, za koszty, mimo szumnych zapowiedzi ich obni¿ki,
s¹ ponoszone dalej- tylko znacznie wy¿sze. Skutkiem tego jest widoczny
ba³agan organizacyjny i kompetencyjny.
Jak s¹dzimy pojawi³a siê kolejna grupa racjonalizatorów i zamiast
solidnie rozliczaæ poprzedników z nietrafnych decyzji i ich skutków  co
zapowiadano, szuka mo¿liwoci by samemu siê dorobiæ.
Ca³y ten proces po raz kolejny prowadzi do dalszej dezorganizacji procesu produkcyjnego, zwiêkszenia kosztów oraz pogorszenia bezpieczeñstwa wykonywanej pracy.
Bior¹c powy¿sze pod uwagê domagamy siê natychmiastowego zaprzestania tych dzia³añ.
Za Komisjê Zak³adow¹ przewodnicz¹cy
Józef Czyczerski
W odpowiedzi dyrektor O/ZG Rudna Piotr Walczak informuje, ¿e nie
zna cwaniaków i naprawiaczy oraz nie s¹ prowadzone prace w celu
wydzielenia z Oddzia³u s³u¿b wymienianych przez Solidarnoæ w pimie.
Przyznaje, ¿e s¹ prowadzone od d³u¿szego czasu prace nad wydzieleniem z oddzia³ów górniczych pracowników wykonuj¹cych roboty strzelnicze i utworzeniem oddzia³ów strza³owych na ka¿dym rejonie kopalni.
Przyznaje równie¿, ¿e s¹ prowadzone prace koncepcyjne nad reorganizacj¹ s³u¿b ³¹cznoci i transportu samochodowego pod ziemi¹ na szczeblu Biura Zarz¹du.
Identyczna sytuacja ma miejsce w Oddziale Polkowice  Sieroszowice,
dlatego podobnej treci pismo do dyrektora kopalni Polkowice Sieroszowice wystosowa³a Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ tego Oddzia³u.
W kopalniach Polskiej Miedzi rozpoczê³y siê bez wiedzy i konsultacji z
organizacjami zwi¹zkowymi ruchy zmierzaj¹ce do reorganizacji struktury
organizacyjnej. Dzia³ania te wzbudzaj¹ g³êboki niepokój wród grup pracowniczych, których restrukturyzacja ma dotyczyæ. Niepokój ten podzielaj¹ dzia³acze zwi¹zkowi.
Wydzielenie strza³owych
Zdaniem zwi¹zkowców wydzielenie górników do jednego oddzia³u strzelniczego na rejonie pogorszy stan bezpieczeñstwa strza³owych. Czêsto na
jednym oddziale wystêpuj¹ bardzo zmienne warunki geologiczno-fizyczne, które nios¹ realne zagro¿enie dla ludzi pracuj¹cych bezporednio w
zagro¿eniu górniczym (t¹pniêcia, obwa³y itp.). Górnik strza³owy pracuj¹cy
na jednym oddziale górniczym stale, posiada³ doskona³e rozeznanie w
wystêpuj¹cych zagro¿eniach i móg³ im zapobiegaæ. W momencie przejcia do oddzia³u strzelniczego zwiêkszy siê zmiennoæ warunków nios¹cych zagro¿enie zdrowia i ¿ycia poprzez du¿¹ rotacjê pomiêdzy miejscem
pracy (wiêkszy zasiêg terytorialny kilku oddzia³ów), co nie pozwoli strza³owemu na dok³adne rozpoznanie zagro¿eñ. Ponadto zwi¹zkowcy ostrzegaj¹, ¿e od wydzielenia z kopalni oddzia³ów strzelniczych do osobnego
podmiotu gospodarczego (spó³ek) jest tylko krok.
Przedstawiciele NSZZ Solidarnoæ prowadz¹ rozmowy z dyrekcjami celem ochrony interesów pracowniczych. Zwi¹zkowcy planuj¹
przeprowadzenie konsultacji ze strza³owymi i poinformowanie ich o

wynikach tych rozmów. W kopalni Rudna jeszcze nie wyznaczono terminu i miejsca spotkania, a w kopalni Polkowice  Sieroszowice odbêdzie siê ono 25 marca br. na rejonie SW-1, w Sali BHP nr 11, o
godzinie 700.
Wydzielenie ³¹cznoci
Wed³ug uzyskanej przez Zwi¹zek, nieoficjaln¹ drog¹, wiedzy oddzia³y
³¹cznoci z poszczególnych Oddzia³ów maj¹ byæ przekazywane sukcesywnie do Oddzia³u COPI. A nastêpnie Wszyscy pamiêtamy, jakie zamiary wzglêdem COPI posiada obecny zarz¹d. Nie tak dawno, w wyniku
sporu zbiorowego i w jego ramach referendum strajkowego, uda³o siê
powstrzymaæ Zarz¹d przed wydzieleniem COPI z KGHM Polska Mied
S.A. w spó³kê prawa handlowego.
Wydzielenie transportu
Prace koncepcyjne Zarz¹du KGHM zmierzaj¹ do stworzenia spó³ki na
bazie sprzêtu i ludzi, która bêdzie wiadczy³a us³ugi na rzecz kopalñ lub
wynajêcia do wiadczenia us³ug transportu samochodowego pod ziemi¹
obcego podmiotu. Prace trwaj¹ i jeszcze nie podjêto ostatecznych decyzji.
Zrzeszone w Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ Komisje broni¹c interesów pracowniczych podejmuj¹ ju¿ dzia³ania rozpoznawcze i konsultacyjne, a w odpowiednim czasie podejm¹
stosowne dzia³ania w celu powstrzymania kolejnej restrukturyzacji pogarszaj¹cej bezpieczeñstwo pracy i warunki pracy oraz wynagrodzeñ
pracowniczych.

Sekcja do Krutina  ³apy precz od przewozu pracowniczego

Przewozowe oszczêdnoci
Kolejne pomys³y maj¹ce uderzyæ w pracowników wymyla Krutinowski Zarz¹d.
Gdy pracodawca wprowadza³ wielozmianowy system pracy wiadomym by³o, ¿e trzeba bêdzie dowoziæ i odwoziæ pracowników na
dodatkow¹ zmianê i wzrosn¹ koszty przewozów pracowniczych. NSZZ
Solidarnoæ przestrzega³a przed nadmiernym wzrostem kosztów, a
w¹tpliwym efektem wzrostu produkcji. Pracodawca te uwagi lekcewa¿y³. Teraz dostrzega, ¿e koszty transportu s¹ niewspó³miernie wysokie i zamiast zlikwidowaæ nieefektywny system WSP i w ten sposób zmniejszyæ koszty transportu  o miliony, chce skróciæ trasy przejazdów pracowniczych i zaoszczêdziæ - tysi¹ce. Pracownik, który móg³
dojæ do przystanku pracowniczego, teraz wg nowej koncepcji, bêdzie musia³ sobie czym tam dojechaæ, bo dojcie stanie siê niemo¿liwe ze wzglêdu na odleg³oæ od miejsca zamieszkania.
Na takie oszczêdnoci nie ma zgody Solidarnoci
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ do
prezesa KGHM M. Krutina:
W zwi¹zku z docieraj¹cymi sygna³ami, z których wynika, ¿e poza
plecami zwi¹zków zawodowych prowadzone s¹ prace zmierzaj¹ce do
dezorganizacji dowozu pracowników do pracy, domagamy siê:
1. Natychmiastowego zaprzestania dzia³añ, które prowadz¹ do utrudnieñ pracownikom dojazdów do pracy.
2. Przedstawienia na pimie pe³nej informacji, co do planowanych
zamierzeñ w tym temacie.
Zgodnie z § 74 Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Przemys³u Miedziowego pracodawca ma zagwarantowaæ
przewóz pracowników do pracy i z pracy. Szczegó³owe zasady przewozów musz¹ byæ uzgodnione ze zwi¹zkami zawodowymi.
W naszej ocenie nie do zaakceptowania jest, aby Pol Mied-Trans
Sp. z o. o. jako monopolista  porednik organizowa³ przewozy bez
uzgodnieñ ze zwi¹zkami zawodowymi.
Pozostaje zadaæ tylko pytanie:
Na czyje to polecenie i kto zarobi na tym interesie?
Za SKGRM NSZZZ Solidarnoæ
przewodnicz¹cy Józef Czyczerski
Proponujemy zlikwidowanie wszystkich limuzyn wo¿¹cych dupy
kadrze, niech siê przesi¹d¹ na przewozy pracownicze, to i rozeznanie
bêd¹ mieli, w jakich warunkach czêsto doje¿d¿aj¹ ich pracownicy.
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ protestuje i ostrzega Zarz¹d KGHM Polska Mied S.A. przed prowadzeniem polityki zmniejszaj¹cej koszty poprzez wycofywanie siê
pracodawcy ze zobowi¹zañ wobec pracowników.
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