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Za³oga Zak³adu Hydrotechnicznego zdecydowa³a w referendum o legalnym strajkowaniu

Bêdzie strajk!

Ostatni oddzia³ w KGHM Polska Mied S.A. pozytywnie odniós³ siê
do referendalnych postulatów. Referendum zosta³o przeprowadzone w ramach sporu zbiorowego i dotyczy³o zgody za³ogi na
przyst¹pienie do strajku w obronie praw pracowniczych. Dziêkujê
wszystkim za liczny udzia³ w referendum. Z pewnoci¹ wszyscy na
tym skorzystamy i wiem, ¿e nie by³ to czas stracony  dodaje
Przewodnicz¹cy Solidarnoci Zak³adu Hydrotechnicznego, S³awomir Kleczyñski.
NSZZ Solidarnoæ pyta³ pracowników czy s¹ gotowi strajkowaæ o:
1. 20-letni¹ gwarancjê zatrudnienia i utrzymania na niepogorszonym poziomie uprawnieñ i wiadczeñ pracowniczych wynikaj¹cych tak z obowi¹zuj¹cych róde³ prawa pracy, jak i wszelkich
uprawnieñ i wiadczeñ przys³uguj¹cych pracownikom na podstawie innych zawartych umów i porozumieñ w przypadku dalszej prywatyzacji.
2. Zapisania w Zak³adowym Uk³adzie Zbiorowym Pracy dla pracowników KGHM Polska Mied S.A. pakietu medycznego.
3. Zaniechanie dokonywania przez pracodawcê naruszeñ przys³uguj¹cych zwi¹zkom zawodowym praw i wolnoci, w szczególnoci, aby wyk³adnia zapisów ZUZP dla pracowników KGHM Polska
Mied S.A. by³a dokonywana przez zwi¹zki i pracodawcê.
Pracownicy Zak³adu Hydrotechnicznego w dominuj¹cej wiêkszoci
uznali, ¿e wysuniête przez Zwi¹zki Zawodowe ¿¹dania s¹ dla nich
wa¿ne i przy niezrealizowaniu ich podejm¹ strajk. Decyzja ta przy
braku chêci do rozmów Zarz¹du KGHM, zw³aszcza w sprawie wzrostu
wynagrodzeñ pracowniczych o 300z³ daje zwi¹zkom zawodowym
mo¿liwoæ podjêcia dalszych kroków w celu realizacji postulatów.
Zwi¹zkowe referendum przynios³o nastêpuj¹ce poparcie pracownicze:
W dniach od 11 do 12 stycznia 2011r. na 368 zatrudnionych wydano
265 kart do g³osowania, co stanowi 72,01% zatrudnionych. Za udzieleniem zgody na og³oszenie strajku opowiedzia³o siê 241 g³osuj¹cych, co stanowi 90,94%. Przeciw udzieleniu zgody na og³oszenie
strajku opowiedzia³o siê 21 g³osuj¹cych, co stanowi 7,92%.
Gigantyczne podwy¿ki dla prezesów, brak podwy¿ek dla pracowników, ³amanie praw pracowniczych, brak wspó³pracy i dialogu pracodawcy z za³og¹ - to niektóre z przyczyn zaistnia³ej sytuacji. Pozytywny
wynik referendów na wszystkich oddzia³ach oznacza mo¿liwoæ legalnego strajku.
Niestety wci¹¿ wisi nad Polsk¹ Miedzi¹ widmo dalszej prywatyzacji,
której mo¿emy spodziewaæ siê po wyborach parlamentarnych. Zagro¿enie jest realne, aby to zrozumieæ nale¿y cofn¹æ siê do 1992
roku, kiedy to liberalny rz¹d Hanny Suchockiej maj¹c problem z dziur¹
bud¿etow¹ chcia³ go rozwi¹zaæ sprzedaj¹c KGHM za 400 milionów
dolarów amerykañskiej firmie Asarco. Jedynie strajk za³ogi ocali³ Polsk¹
Mied przed prywatyzacj¹. Obecnie amerykañska firma ju¿ nie istnieje
- zbankrutowa³a. Ponownie przysz³o nam stan¹æ przeciw niecnym
zamiarom libera³ów, którzy po utracie zaufania wyborców, zmienili
barwy partyjne i k³ami¹ w ¿ywe oczy zapewniaj¹c nas o uczciwych
zamiarach. Nie dajmy siê zwieæ pozorom, sprzedane 10% akcji to nie
koniec, wiêc gdy przyjdzie odpowiedni moment wspólnie walczmy o
to co nasze!

Mia³o byæ korzystniej dla za³ogi  skorzystali pracownicy
na najwy¿ej p³atnych stanowiskach

Regulamin premiowania na
ZG Rudna niekorzystny dla
wiêkszoci pracowników

Nie ma zgody Solidarnoci na tak bezczelne zagrania ze strony
pracodawcy. Domagamy siê zmian i powrotu do za³o¿eñ sprzed wprowadzenia regulaminu, które mia³y byæ korzystne dla pracowników
fizycznych zatrudnionych w ciê¿kich warunkach.
Przypomnijmy, ¿e 10 kwietnia ubieg³ego roku dyrektor wprowadzi³
nowy regulamin swoim zarz¹dzeniem wbrew przepisom. Regulamin
premiowania mo¿e byæ wprowadzony wy³¹cznie po wczeniejszych
uzgodnieniach ze Zwi¹zkami Zawodowymi dzia³aj¹cymi na kopalni.
Po zaskar¿eniu zaistnia³ej sytuacji do Pañstwowej Inspekcji Pracy,
okaza³o siê zgodnie z naszymi oczekiwaniami, ¿e pracodawca z premedytacj¹ z³ama³ prawo i musi wprowadziæ regulamin zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem, (uzgadniaj¹c treæ regulaminu premiowania
ze wszystkimi organizacjami zwi¹zkowymi). A nie wykorzystaæ tylko
te mikro organizacje, które s¹ gotowe dyrekcji podpisaæ wszystko,
nawet wyrok na siebie i maj¹ w d wiêkszoæ pracowników.
Niestety, po decyzji PIP ju¿ prawie rok, pracodawca jedynie udaje, i¿
prowadzi rozmowy i bezkarnie nie zastosowa³ siê do nakazu Pañstwowej Inspekcji Pracy. Najwiêksze profity z nowego systemu premiowania dostaj¹ pracownicy wysokop³atni na najwy¿szych stanowiskach. Nowy system by³ szumie zapowiadany, ¿e bêdzie motywacyjny i uproci poprzedni. Okaza³o siê jak zwykle, ¿e z motywacj¹
to nie ma nic wspólnego a zamiast uprociæ, jeszcze bardziej zaciemni³ i doprowadzi³ tyko do tego, ¿e sk³óci³ miêdzy sob¹ ca³¹ za³ogê.
Jeli mia³ byæ to, nie wyartyku³owany g³ówny cel, no to siê dyrekcji
uda³o.
Okaza³o siê, ¿e zabrano wszystkim pracownikom rodki z nagrody,
tzw bramowej po to, aby daæ wysoko p³atnym, którym zawsze ma³o.
Pracownicy nazywaj¹ to zasad¹ Wirthow¹ (jest to odwrotnoæ zasady Janosikowej czyli zabraæ biednym i daæ bogatym)  komentuje sprawê Przewodnicz¹cy SKGRM Józef Czyczerski.
Obecnie system premiowania sk³ada siê z trzech filarów/czêci:
A  premia sta³a,
B  premia efektywnociowa,
C  premia uznaniowa.
System posiada wiele niekonsekwentnych zapisów. Jednym z nich
jest premia sta³a dla pomocnika operatora, za dla samego operatora
SWK ju¿ nie. Kolejnym nieporozumieniem jest podniesienie premii
sta³ej tylko dla pracowników administracji, a pozostawienie na poprzednim poziomie dla pozosta³ych pracowników. Brak czytelnych
zasad oraz utajnienie osób przy przyznawaniu znacznych nagród
miesiêcznych i kwartalnych z funduszu C.
Przed kolejnym spotkaniem z dyrekcj¹ ZG Rudna, piêæ organizacji
zwi¹zkowych (NSZZ Solidarnoæ, ZZPPM, ZZG, ZZRG i ZZPD) przyjê³o wspólne stanowisko dotycz¹ce kierunków zmian w Regulaminie
Premiowania:

I. Podwy¿szyæ premiê A na stanowiskach robotniczych do³owych
do poziomu nie mniejszego ni¿ 23% oraz na stanowiskach robotniczych powierzchniowych do poziomu 22%
II. Zlikwidowanie funduszu premiowego C-1 i C-2 i przeznaczenie tych rodków na podwy¿szenie stawek osobistego zaszeregowania dla oko³o 80% pracowników i podwy¿szenie premii
sta³ej z funduszu premiowego A.
III. Wprowadzenie taryfikacji robót. Dla pracowników zatrudnianych
w oddzia³ach eksploatacyjnych minimaln¹, 12 kategoria osobistego zaszeregowania, (co stanowi³oby minimalna podstawê wyliczania wynagrodzenia).
IV. Wprowadzenie sta³ej premii na poziomie nie mniejszym ni¿ 53%
dla operatorów SWW i SWK oraz operatorów zajmuj¹cych siê
dostaw¹ urobku z oddzia³ów eksploatacyjnych.
Parokrotnie w ci¹gu kilku ostatnich miesiêcy Solidarnoæ zwraca³a siê do Dyrektora o przedstawienie danych niezbêdnych do analizy
funduszu wynagrodzeñ. Niestety po raz pierwszy w historii kopalni
okaza³o siê, ¿e Dyrekcja przekazuje tylko czêæ materia³ów. Na nasze
zapytanie dlaczego stosuje siê cenzurê us³yszelimy odpowied,
¿e  materia³y, które nam przekazuje powinny nam wystarczyæ, a
poza tym inne zwi¹zki nawet tego nie chc¹. Okazuje siê, ¿e Dyrekcja
wie lepiej co zwi¹zek potrzebuje! Jestemy ciekawi co takiego
Dyrekcja chce ukryæ przed za³og¹, ¿e po raz kolejny ³amie prawo
pracy. Przewodnicz¹cy S w ZG Rudna stwierdzi³, ¿e nic innego
nie pozosta³o, jak kolejne powiadomienie Pañstwowej Inspekcji Pracy. Us³ysza³ od Dyrektora, ¿e mo¿e sobie pisaæ. W 35-letnim okresie funkcjonowania ZG Rudna, po raz pierwszy mamy do czynienia z ludmi ,dla których szacunek dla prawa pracy jest zerowy.
Ignorancja prawna jest niesamowita, a bezradnoæ PIP pora¿aj¹ca.
Z pe³n¹ premedytacja Dyrekcja stawia siê ponad prawem - mówi
Józef Czyczerski

Próby odebrania ochrony dzia³aczom zwi¹zkowym i spo³ecznym inspektorom pracy niezgodne z prawem miêdzynarodowym

Kolejne próby ograniczania
mo¿liwoci Zwi¹zków
Zawodowych

Po licznych interwencjach przedstawicieli NSZZ Solidarnoæ ochrona dzia³aczy zwi¹zkowych oraz spo³ecznych inspektorów pracy, przed
wypowiedzeniem lub rozwi¹zaniem stosunku pracy, zosta³a w³¹czona do kontrowersyjnej ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w
administracji publicznej.
Poprawka w tej sprawie zosta³a przyjêta przez Sejm. Wnioskowali o
ni¹ przedstawiciele NSZZ Solidarnoæ wraz z przewodnicz¹cym
Piotrem Dud¹, który pisemnie zwróci³ siê do szefów klubów parlamentarnych z apelem w tej sprawie.
Ca³a ustawa niestety bêdzie nadal przedmiotem prac parlamentarnych. Co wa¿ne jednak, zniknie z niej niezgodne z konwencj¹ Miêdzynarodowej Organizacji Pracy, rozwi¹zanie powoduj¹ce usuniêcie szczególnej ochrony przys³uguj¹cej dzia³aczom zwi¹zkowym.
To nie jedyny, niezgodny z prawem miêdzynarodowym zapis ustawy. Zdaniem dr Moniki Tomaszewskiej, która przygotowa³a dla NSZZ
Solidarnoæ opiniê prawn¹ w tej sprawie, proponowane w ustawie rozwi¹zania naruszaj¹ konwencje MOP przyjête przez Polskê,
oraz dyrektywy Unii Europejskiej. Przyk³adem mo¿e byæ nieuwzglêdnienie w projekcie ustawy zasady wspó³dzia³ania ze zwi¹zkami zawodowymi, co jest niezgodne z art. 7 Konwencji MOP nr 151, mówi¹cym o rokowaniach dotycz¹cych warunków zatrudnienia.
W¹tpliwoci budzi równie¿ brak wspó³dzia³ania ze zwi¹zkami zawodowymi przy rozwi¹zywaniu umów o pracê zarówno w sferze indywidualnej, jak i zbiorowej - poprzez wy³¹czenie z projektu obowi¹zku stosowania ustawy o szczególnych zasadach rozwi¹zywania z
pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotycz¹cych pracownika. Bez wzglêdu na to, jak¹ nazwê przyjmie ustawa, jej efektem
bêdzie rozwi¹zanie umów o pracê z okrelon¹ liczb¹ pracowników.

A to zgodnie z prawodawstwem unijnym nak³ada na pracodawcê,
równie¿ publicznego, okrelone obowi¹zki, np. konsultacje z przedstawicielami pracowników. Konsultacje przedstawicieli pracowników nie maj¹ wy³¹cznie na celu ograniczenie lub unikniêcie zwolnieñ zbiorowych, ale obejmuj¹ równie¿ znalezienie mo¿liwoci z³agodzenia konsekwencji takich zwolnieñ, poprzez wykorzystanie rodków socjalnych, pomoc w przeszeregowaniu lub przekwalifikowaniu pracowników - mówi dr Monika Tomaszewska.
Ustawa o racjonalizacji zatrudnienia w pañstwowych jednostkach
bud¿etowych i innych jednostkach sektora finansów publicznych,
zak³ada zwolnienie w ramach oszczêdnoci bud¿etowych 10 proc.
pracowników administracji. Rz¹d, projektuj¹c ustawê nie wzi¹³ pod
uwagê ani faktycznych potrzeb administracji zwi¹zanych z obs³ug¹
obywateli i instytucji pañstwowych, ani skutków spo³ecznych zwi¹zanych ze wzrostem bezrobocia. W krótkim czasie efekt natychmiastowego zwolnienia du¿ej liczby pracowników byæ mo¿e wp³ynie
korzystnie na bud¿et pañstwa. Jednak w d³u¿szej perspektywie mo¿e
byæ dok³adnie odwrotnie. Liczyæ siê mo¿na z kosztami przewlek³oci postêpowania, kosztami niewydanych decyzji w odpowiednim
czasie - uwa¿a dr Tomaszewska.
Ustawa nie zawiera ani oceny zakresu i efektywnoci realizacji zadañ
danej instytucji, kryteriów oceny pracy pracowników i sposobu badania obci¹¿enia prac¹ i jej efektywnoci, ani przes³anek wy³aniania
pracowników objêtych racjonalizacj¹. Zdaniem przedstawicieli S
prawie wszyscy pracownicy pañstwowych jednostek bud¿etowych
i sektora finansów publicznych mog¹ byæ dotkniêci jej negatywnymi skutkami  co najmniej 10 proc. z nich straci pracê, a pozostali
zostan¹ obci¹¿eni dodatkowymi obowi¹zkami.

Z pamiêtnika Donalda
Cudotwórcy
Poniedzia³ek, 20.12.2010 r.
Ca³a Europa patrzy na nas z podziwem. I nic dziwnego! Ju¿ nawet
nie chodzi o to, czy jestemy zielon¹ wysp¹, czy nie. Przywódcy
innych krajów licz¹ siê z nami, bo widz¹, co siê dzieje. Dmitrij, Barack
czy Angela ci¹gle opowiadaj¹, jak ceni¹ sobie spotkania ze mn¹ i z
Bronkiem. Jurek, jako przewodnicz¹cy Parlamentu Europejskiego
dba o nasze interesy na ca³ym kontynencie. Janusz z Gdañska jest
komisarzem UE ds. bud¿etu (niekorzystne dla nas zmiany finansowe nie maj¹ przez to w Unii szans na akceptacjê!). Pawe³, rzecznik
rz¹du, ju¿ od lat ma wietne uk³ady z niemieckimi przedsiêbiorcami.
Nasze osobiste kontakty te¿ siê licz¹. Ja jestem na ty z Angel¹, a
Bronek z Tomkiem, naszym ambasadorem z Moskwy. To wszystko
chyba t³umaczy, sk¹d bior¹ siê ci¹g³e sukcesy polskiej dyplomacji...?
Sobota, 25.12.2010 r.
Rozmawia³em z Michasiem o prezentach, jakie przyniós³ nam ten
rok. Nie widzê niczego z³ego w tym, ¿e by³ w Chinach. Wyjazd finansowa³y Polskie Koleje Pañstwowe (czyli firma pañstwowa!), a on
pracuje przecie¿ w propañstwowej, najbardziej opiniotwórczej gazecie w kraju! Na dodatek jego ojciec jest premierem rz¹du i od lat
dokonuje gospodarczych cudów, aby obywatelom tego pañstwa
¿y³o siê lepiej. Wiêc kto mia³ jechaæ, jeli nie Micha? Poza tym musi
byæ jaka sprawiedliwoæ. Kasia mia³a swój wystêp w Tañcu z gwiazdami. Ja z Ma³gosi¹ mia³em podró¿ ¿ycia do Peru i Indii. Teraz
przyszed³ czas na Michasia. Szczególnie ¿e elektrycznymi kolejkami
interesowa³ siê od dziecka. Zna siê na kolejnictwie jak ma³o kto.
Mo¿e nawet lepiej od Czarka z Ministerstwa Infrastruktury...
Niedziela, 26.12.2010 r.
Dzwoni³a Angela. Ze swoimi ekonomistami u³o¿y³a ju¿ listê niewyp³acalnych pañstw strefy euro. Zdecydowa³a, ¿e po Grecji i Irlandii
kolejnym krajem utopionym w unijnej pomocy bêdzie Portugalia.
Schemat tej pomocy ma byæ zawsze taki sam. Zad³u¿ony kraj dostanie z funduszu stabilizacyjnego pieni¹dze, ¿eby móg³ zap³aciæ za
swoje obligacje niemieckim i francuskim bankom. Dziêki temu ban-

ki nic nie strac¹, a d³u¿nikowi... d³ug zwiêkszy siê o wartoæ udzielonej przez Uniê pomocy. Angela chce, ¿ebymy jak najszybciej przyst¹pili do funduszu, ale rozumie nasz¹ sytuacjê. Moglibymy zacz¹æ
nasze wp³aty dopiero po tym, jak wygramy kolejne wybory parlamentarne! Jestemy zielon¹ wysp¹ na oceanie kryzysu, wiêc staæ
nas na taki gest. A poza tym europejska solidarnoæ jest wa¿niejsza
ni¿ jakie marne kilka miliardów euro.
Wtorek, 28.12.2010 r.
Wyniki w sonda¿ach popularnoci trochê siê nam ostatnio pogorszy³y. Na szczêcie ch³opaki od pijaru maj¹ ju¿ plan narracji medialnej na przysz³y rok. Bêdzie dobrze! Musimy tylko przypominaæ, ¿e
ka¿dego dnia mylimy o naszych wyborcach! Dla nich budujemy
autostrady, stadiony i boiska. Pilnujemy, ¿eby nie zdro¿a³y jab³ka,
kurczaki ani mas³o. Radykalnie podnosimy emerytury i renty. Podobnie pensje pielêgniarkom, nauczycielom i policjantom. Walczymy z ociepleniem klimatu i korupcj¹... Robimy wszystko, by ¿y³o siê
lepiej. Ju¿ w tej chwili nie jest le, a jak jeszcze porz¹dzimy przez
kolejne 4 lata, to wtedy bêdzie naprawdê dobrze. Nam wszystkim!
Nie wiem, czy to cud, czy nie... ale po trzech latach moich rz¹dów
Polacy ci¹gle maj¹ w kranach ciep³¹ wodê. I jest szansa, ¿e kolejny
rok bêdzie równie udany!
Niedziela, 2.01.2011 r.
Dzwoni³a Angela. Cieszy³a siê, ¿e europejska solidarnoæ znów zaczyna triumfowaæ. Do strefy euro w³anie przyst¹pi³a Estonia! To
teraz najbiedniejszy kraj ca³ej strefy. Wiêkszoæ Estoñczyków jest
przeciwna euro, ale jeli chcemy co zrobiæ dla dobra demokracji, to
nie mo¿emy siê przejmowaæ g³osami przeciêtnych ludzi... Angela
przekona³a estoñski rz¹d, a ich minister finansów ju¿ potwierdzi³, ¿e
staæ ich na taki gest. Ju¿ wkrótce zaczn¹ pomagaæ bogatszym partnerom. Na pocz¹tek maj¹ daæ Irlandii gwarancje kredytowe na 130
milionów euro. Z Polsk¹ jest trochê inaczej. Angela rozumie nasz¹
sytuacjê. W tym roku mamy wybory, wiêc nie mo¿emy og³aszaæ, ile
przeka¿emy na pomoc strefie euro. Do tego czasu Angela nie bêdzie
og³asza³a bankructwa Hiszpanii ani W³och.
(Piotr Tomczyk, Nasz Dziennik)

Podsumowanie
ubieg³ego roku

Ka¿dego roku przychodzi czas refleksji. Zastanawiamy siê co
przyniós³ nam, naszym bliskim i wszystkim Polakom koñcz¹cy
siê w³anie rok 2010, jednoczenie zgaduj¹c, co przyniesie kolejny.
Niew¹tpliwie rok 2010 by³ dla Polski smutnym okresem ze wzglêdu
na dwa wydarzenia. Po pierwsze, tragiczna w skutkach katastrofa
Smoleñska, która odebra³a ¿ycie 96 naszym rodakom, a wród nich
Prezydenta Lecha Kaczyñskiego z Ma³¿onk¹, Prezydenta na uchodstwie Ryszarda Kaczorowskiego, najwy¿szych stopniem genera³ów
(gen. G¹gor mia³ zostaæ Naczelnym Dowódc¹ Si³ Zbrojnych NATO),
parlamentarzystów, prezesów NBP i IPN, legendarn¹ dzia³aczkê Solidarnoci Annê Walentynowicz i innych. Utrata w jednym momencie tak wielu wa¿nych postaci by³a ogromnym ciosem dla Polski, po
którym nasza Ojczyzna d³ugo bêdzie dochodziæ do siebie. Drugim
smutnym wydarzeniem by³y powodzie straszniejsze od tej z 1997
roku, tzw. Powodzi Tysi¹clecia. Tysi¹ce rodzin utraciwszy ca³y swój
dobytek, straci³o chêæ do ¿ycia. Ludzie w ró¿nym wieku, ca³e ¿ycie
pracuj¹c na lepsze jutro musz¹ zacz¹æ wszystko od nowa...
Z perspektywy pracownika grupy kapita³owej KGHM, tak¿e nie by³
to rok spokojny. Brak wspó³pracy i dialogu ze strony Zarz¹du oraz
niczym nieuzasadnione podwojenie pensji prezesostwa, doprowadzi³y do wykorzystania ostatecznych, zapisanych w prawie, rodków przez Zwi¹zki Zawodowe. Po zakoñczonych referendach na
wszystkich oddzia³ach bêdzie mo¿liwy legalny strajk jako droga do
spe³nienia naszych postulatów. Nie jest dobrze, ale zawsze mo¿e
byæ gorzej. Chocia¿by w spó³ce Pol-Mied Trans, gdzie w wyniku
grupowych zwolnieñ straci³o pracê ponad sto osób nie wykluczaj¹c
kolejnych, a w dobie kryzysu i rosn¹cego bezrobocia nikt nie chcia³-

by byæ w skórze tych osób.
Mijaj¹cy rok przyniós³ wiele zmian. Przypieszone wybory wy³oni³y
nowego Prezydenta z opcji politycznej, która co by nie powiedzieæ
nie jest nam zbyt przychylna i nie mo¿emy polegaæ na politykach z
tego ugrupowania, a ju¿ z pewnoci¹ na sk³adanych przez nich obietnicach. Kolejnym wa¿nym wydarzeniem by³o 30-lecie Solidarnoci a nastêpnie wybór nowego Przewodnicz¹cego Solidarnoci,
Piotra Dudy. Miejmy nadziejê, ¿e ta okr¹g³a rocznica bêdzie symbolem zapocz¹tkowuj¹cym w Polsce lepsze czasy.
Same smutki i ¿ale. Nie wiemy sk¹d tak wyj¹tkowo du¿o tych nieszczêæ w ubieg³ym roku dotknê³o Polskê, ale chodz¹ s³uchy, ¿e to
rz¹d nam takiego pecha przynosi  nie zaprzeczamy ;)
Co czeka nas w nadchodz¹cym roku? Najprawdopodobniej strajk
jeli Zarz¹d nie opamiêta siê w porê, nastêpnie wybory parlamentarne (byæ mo¿e przypieszone  póki s³upki poparcia s¹ korzystne dla
partii rz¹dz¹cej), prezydencja polski w Unii Europejskiej, dobicie d³ugu
publicznego do magicznej granicy biliona z³otych i tym podobne
atrakcje. Czy jest w tym co pozytywnego? Miejmy nadziejê, ¿e w
przysz³ym roku powitaj¹ nas zmiany na lepsze  ¿eby nie trzeba by³o
narzekaæ.

Niespe³na rok po sprzeda¿y 10% akcji okazuje siê, ¿e
na dzieñ dzisiejszy warte s¹ o ponad po³owê wiêcej

Marnotrawienie
pañstwowych pieniêdzy

Jak donosi Gazeta Wroc³awska, cena akcji wzros³a ze 103 z³ do
159 z³ za sztukê  na dzieñ dzisiejszy ponad 180 z³! Przy sprzeda¿y akcji by³by to zysk na kwotê ponad 1 mld z³. Przypomnieæ nale¿y, ¿e 10% akcji Ministerstwo Skarbu Pañstwa sprzeda³o za kwotê 2,06 mld z³, które obecnie (przy cenie 159z³ za akcjê) warte
jest 3,18 mld z³.
Jednokrotny zastrzyk gotówki zosta³ zmarnowany, jak przy ka¿dym
poprzednim procesie prywatyzacyjnym, który z za³o¿enia ma poprawiæ kondycjê firmy, a pieni¹dze ze sprzeda¿y akcji przeznaczone na
inwestycje w pañstwie. Niestety tylko z za³o¿enia.
Rz¹dy Platformy Obywatelskiej ogo³oci³y nas jednak z czego wiêcej. Nieprzemylany proces sprzeda¿y akcji mo¿e doprowadziæ do
wrogiego przejêcia KGHM, mniejsza iloæ akcji w rêkach Skarbu Pañstwa oznacza mniejsze wp³ywy z dywidendy do kasy pañstwowej
(lepiej by³oby zostawiæ pieni¹dze w firmie, ale znamy historiê, wiêc
b¹dmy realistami...) i bezczelne ograbienie mieszkañców Zag³êbia
Miedziowego przez ludzi, którzy nie maj¹ z tym regionem nic wspólnego, lecz chc¹ dorwaæ siê do naszych portfeli. Taki stan rzeczy ma
miejsce przy pe³nej aprobacie lokalnych polityków partii rz¹dz¹cej,
których wybieramy do parlamentu i samorz¹du.
Powtórka z rozrywki, a wiêc wyp³ata ca³ego zysku w formie dywidendy spowodowa³aby wyp³yniêcie z firmy niemal¿e 4,5 mld z³. Przynios³oby to katastrofalne skutki, a k³amstwa przedwyborcze Donalda Tuska oraz braki w bud¿ecie i zad³u¿anie Pañstwa przez rz¹d sk³ania ku wnioskowi, ¿e ca³y zysk wyparuje... Platforma Obywatelska
wpad³a jednak na lepszy pomys³. Po co przeznaczaæ wypracowany
przez za³ogê zysk na dywidendê i dostaæ zaledwie jego trzeci¹ czêæ,
skoro mo¿na poprzez KGHM wykupiæ nierentowne firmy, których
w³acicielem jest Skarb Pañstwa, ze sprzeda¿y których pieni¹dze
trafi¹ do kasy pañstwowej w ca³oci? Wracaj¹c do wspomnianych
10% akcji dodaæ nale¿y, ¿e w³aciciele sprzedanych przez Skarb Pañstwa udzia³ów, dostaliby 450 mln z³ z samej dywidendy!
Sprawê komentuje Przewodnicz¹cy Józef Czyczerski: Sprzedaj¹c rok
temu udzia³y w KGHM, rz¹d Platformy Obywatelskiej z³ama³ wyborcz¹
obietnicê z³o¿on¹ osobicie przez Donalda Tuska, ¿e nie bêdzie prywatyzowaæ Polskiej Miedzi. Odt¹d w KGHM trwa mobilizacja. Sekcja
Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ dopina ¿mudne
procedury sporu zbiorowego po to, aby w momencie kiedy rz¹d
og³osi zamiar sprzeda¿y kolejnego pakietu akcji lubiñskiej spó³ki,
wszcz¹æ strajk. Protest bêdzie bezzw³oczny i zdecydowany, bo gra
idzie o wielk¹ stawkê: byt KGHM i regionu.

Naiwnoæ kosztuje...
Nas wszystkich

Coraz czêciej mo¿emy przekonaæ siê o nieodpowiedzialnoci i naiwnoci, która ogarnê³a czêæ naszego doros³ego spo³eczeñstwa 
ostatnie wybory samorz¹dowe s¹ tego doskona³ym przyk³adem.
Pewnie nie tylko mnie bardzo martwi sytuacja polityczna i ekonomiczna naszego kraju. Z niepokojem obserwujê i zastanawiam siê,
kiedy nasza g³upota i naiwnoæ siêgnie przys³owiowego dna. Jak
d³ugo ka¿de medialne, za przeproszeniem, g**** bêdziemy w stanie kupowaæ, byle tylko podano nam je w ³adnym opakowaniu?
Mo¿na by siê tym nie przejmowaæ gdybymy za tak¹ postawê nie
musieli p³aciæ grosiwem pochodz¹cym i obci¹¿aj¹cym nasze w³asne
kieszenie. Im gorzej w kraju i mniej w naszych portfelach, to okazuje
siê, ¿e niespe³niony cudotwórca Donald T. i jego si³a polityczna
ciesz¹ siê w ró¿nych sonda¿owniach nies³abn¹cym poparciem. Zawali³y siê ju¿ prawie wszystkie przedwyborcze obietnice sk³adane
przez Donka turystê. Dla przyk³adu przypomnê niektóre: mieli nas
nie prywatyzowaæ a sprzedali 10% akcji i planuj¹ sprzeda¿ kolejnych; mielimy nie czekaæ na kolejki do lekarza, nie czekaj¹ Ci, co
dzieje siê coraz czêciej, którzy nie do¿ywaj¹ takiej chwili; mielimy
byæ zielon¹ wysp¹, teraz okazuje siê, ¿e jestemy bananow¹ wydmuszk¹. Nasze zad³u¿enie krajowe narasta w zastraszaj¹cym tempie, by kolejny raz zamydliæ nam oczy dobrali siê do funduszy emerytalnych, które zostan¹ przeznaczone na wyp³atê bie¿¹cych emerytur. Jednak¿e czego mo¿na by³o spodziewaæ siê po liberalnym rz¹dzie, który podwy¿sza podatki na wszystkie towary, w tym na ¿ywnoæ i odzie¿ przy zapewnieniach premiera, ¿e zmiany te nie dotkn¹
mniej zamo¿nej czêci Polaków?
Czy my ci¹gle musimy byæ pod prêgierzem i na us³ugach ludzi, w
których interesie nie le¿y dobro Polski? Inne pañstwa zarabiaj¹ na
nas wykorzystuj¹c przekupnoæ czêci naszych polityków, a my ci¹gle dop³acamy ze swoich coraz biedniejszych kieszeni. Po wydobywaniu wêgla i produkcji statków okazuje siê, ¿e nawet energii nie
op³aca siê dostarczaæ! Podczas gdy stocznie i kopalnie mo¿na zamkn¹æ, z elektrowniami jest odwrotnie  pr¹du nie mo¿na dostarczyæ z innych pañstw, wiêc inne kraje przyjd¹ do nas. Po przejêciu
pañstwowych energetycznych spó³ek przez obcy kapita³ spodziewajmy siê wiêkszych rachunków.
W nowym 2011 roku ¿yczê wszystkim dobrego zdrowia, wiêkszego
rozs¹dku i obymy bardziej za siebie odpowiedzialni byli.
Korsarz

Podziêkowania
dla S od dzieci

Koledzy z Solidarnoci przy ZG Lubin po udzieleniu pomocy
Domowi Dziecka w Solecznikach na Litwie otrzymali list z podziêkowaniami, który w ca³oci mo¿na przeczytaæ poni¿ej.
Cieszymy siê, ¿e mo¿emy liczyæ na Pañstwa wsparcie w wa¿nych dla
naszych dzieci chwilach. Dziêkujemy za przekazanie darów na potrzeby wychowanków. Pomoc moralna i finansowa mia³a i ma dla
nas ogromne znaczenie. Ponadto ofiaruj¹ Pañstwo dzieciom
umiech, radoæ i nadziejê, ¿e wiat nie jest z³y, a w ludzkich sercach
jest MOC  RADOÆ  DOBRO.
Podziwiamy, doceniamy i wyra¿amy swoje uznanie za okazan¹ pomoc na rzecz dzieci i placówki. Jestemy szczêliwi, ¿e jest tak wiele
osób o gor¹cych i wra¿liwych sercach. Swoj¹ dobroczynnoci¹ i

dzia³aniem dajecie nam g³êbok¹ wiarê w ludzk¹ ¿yczliwoæ i troskê.
Z szacunkiem i wdziêcznoci¹
Dyrekcja, pracownicy i wychowankowie
Solecznickiego Domu Dziecka
Jeli otrzyma³e wiêcej ni¿ inni w postaci dobrego zdrowia, uzdolnieñ, energii, sukcesów, radosnego dzieciñstwa, harmonijnej atmosfery domowej, nie traktuj tego jako oczywiste. Nale¿ysz do ludzi
szczêliwych, a zatem jeste powo³any, aby wiele ofiarowaæ innym.
Albert Schweitze

Tragicznie odszed³ od nas, gin¹c - 30 grudnia 2010r.
- na stanowisku pracy,
pracownik KGHM Polska Mied S.A. Oddzia³ ZG RUDNA

p. Pawe³ Palicki
Czeæ Jego Pamiêci !

Kondolencje i wyrazy szczerego ¿alu
dla rodziny i znajomych sk³ada:
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ,
Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ O/ZG RUDNA
oraz Redakcja Pryzmatu

Tragicznie odszed³ od nas, gin¹c - 30 grudnia 2010r.
- na stanowisku pracy,
pracownik KGHM Polska Mied S.A. Oddzia³ ZG RUDNA

p. Mariusz Szklany
Czeæ Jego Pamiêci !

Kondolencje i wyrazy szczerego ¿alu
dla rodziny i znajomych sk³ada:
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ,
Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ O/ZG RUDNA
oraz Redakcja Pryzmatu

Tragicznie odszed³ od nas, gin¹c - 30 grudnia 2010r.
- na stanowisku pracy,
pracownik KGHM Polska Mied S.A. Oddzia³ ZG RUDNA

p. Tomasz Wiêcek
Czeæ Jego Pamiêci !

Kondolencje i wyrazy szczerego ¿alu
dla rodziny i znajomych sk³ada:
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ,
Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ O/ZG RUDNA
oraz Redakcja Pryzmatu
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