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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

Jeden z wa¿niejszych pos³ów Platformy Obywatelskiej
twierdzi, ¿e w Polskiej Miedzi gigantyczna jest skala
marnotrawstwa

Niegospodarnoæ w KGHM
Pose³ Jaros³aw Gowin 26 lutego br. w czasie audycji publicystycznej niadania w Trójce prowadzonej na ¿ywo w Programie Trzecim Polskiego Radia, wyrazi³ swoje zdanie na temat marnotrawienia setek milionów z³otych rocznie i koniecznoci prywatyzacji KGHM. Przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi
Solidarnoci Józef Czyczerski zg³osi³ sprawê do Prokuratury.
Józef Czyczerski domaga siê, aby politycy brali odpowiedzialnoæ za
wypowiadane s³owa. Przyjañ partii rz¹dz¹cej z prywatnymi mediami
(o przyjani z TVN i inn¹ prywatn¹ stacj¹ zapewnia³ Andrzej Wajda z
Komitetu Poparcia Bronis³awa Komorowskiego) i wp³ywy w publicznych mediach sprawi³y, ¿e Platforma Obywatelska upi³a swoj¹ czujnoæ s¹dz¹c, ¿e mog¹ mówiæ co im lina na jêzyk przyniesie. Zaledwie
krótkie wzmianki mediów choæby w sprawie przedwyborczych wypowiedzi Bronis³awa Wpadki Komorowskiego s¹ tego najlepszym przyk³adem.
Jednak¿e w przypadku pos³a Gowina sprawa ma odzwierciedlenie w
prawie karnym. Prominentny pose³ partii rz¹dz¹cej nie spodziewa³
siê, ¿e jego wypowied mo¿e zostaæ wykorzystana w ten sposób. W
koñcu to tylko straty liczone w setkach milionów z³otych  kogo to
obchodzi? Dodatkowo jest to idealny pretekst, aby w spo³eczeñstwie ugruntowaæ przyzwolenie na bezzasadn¹ kontynuacjê prywatyzacji naszego zak³adu pracy.
Poprzednia kampania prywatyzacyjnych entuzjastów polega³a na
pokazaniu spo³eczeñstwu, jakie kokosy u nas siê zbija. Prawie 9 tys.
z³ wynosi rednia miesiêczna pensja w KGHM, pracownicy s¹ syci i
bogaci, Pracownikom KGHM 18 pensji to za ma³o itd. Owe stwierdzenia mia³y za zadanie wzbudziæ najgorsze instynkty u ludzi a wiêc
zazdroci oraz przekonania, ¿e jeli ja nie mogê czego mieæ, to inni
te¿ nie bêd¹ mieli i trzeba im to odebraæ - to pocz¹tek kolejnego
propagandowego procesu prywatyzacyjnego zmierzaj¹cego do sprzeda¿y nastêpnego pakietu udzia³ów.
Wracaj¹c do tematu. Traktujemy s³owa pos³a na powa¿nie, choæby z
tego wzglêdu, i¿ tak istotna informacja z ust dzia³acza partii rz¹dz¹cej
mog³a mieæ wp³yw na notowania KGHM. Wypowied pos³a Gowina
sk³oni³a Józefa Czyczerskiego do napisania listu (zaadresowanego
zarówno do pos³a, jak i prokuratora generalnego), w którym zadaje
nastêpuj¹ce pytania:
- Z nadania jakiego ugrupowania jest obecny Zarz¹d KGHM z Herbertem Wirthem na czele?
- Co w takiej sytuacji robi Premier Rz¹du i Minister Skarbu Pañstwa?
- Jak ze swoich obowi¹zków wywi¹zuj¹ siê bêd¹cy w wiêkszoci w
Radzie Nadzorczej Spó³ki reprezentanci Skarbu Pañstwa?
- Czy Pan jako pose³ posiadaj¹c wiedzê o wystêpuj¹cej w KGHM niegospodarnoci na du¿¹ skalê podj¹³ jakiekolwiek kroki przeciwdzia³aj¹ce temu zjawisku?
- Czy z³o¿y³ Pan stosowne powiadomienie do w³aciwych organów
Pañstwa, do czego jest Pan prawem zobowi¹zany?
Powy¿sze pytania (niektóre retoryczne) maj¹ wskazaæ odpowiedzial-

nych za ewentualne nieprawid³owoci i niegospodarnoæ. Jeli faktycznie pose³ Gowin ma racjê, oznacza³oby to, ¿e Platforma Obywatelska zarówno do Zarz¹du jak i Rady Nadzorczej wyznaczy³a politycznych i pozbawionych kompetencji przedstawicieli, którzy nie maj¹ zielonego pojêcia o zarz¹dzaniu firm¹ lub posiadaj¹ wymagan¹ wiedzê i
kompetencje, ale wykorzystuj¹ j¹ niekoniecznie w interesie firmy.
Dlaczego Premier i Minister Skarbu nie wymieni¹ Zarz¹du i Rady
Nadzorczej KGHM, skoro le zarz¹dzaj¹ firm¹? Dlaczego te¿ Pan pose³
nie skierowa³ sprawy do prokuratury? To ich obowi¹zek jako osób
publicznych! Tak postêpuje siê w krajach demokratycznych  ma to
odzwierciedlenie zarówno w prawie jak i dobrym obyczaju. Niestety,
wyrachowanie polityków, upolitycznienie s¹dów i prokuratur doprowadzi³o do tego, ¿e zwyk³y obywatel idzie do wiêzienia za kradzie¿
cukierka ze sklepu, a gdy w pañstwowej spó³ce gin¹ setki milionów
z³otych to nie ma winnych.
Oczekujemy pilnego ujawnienia wiedzy posiadanej przez pos³a Jaros³awa Gowina na temat skali i przyczyn niegospodarnoci w KGHM
Polska Mied S.A. Publiczne oskar¿enia jednego z wa¿niejszych pos³ów na Sejm rz¹dz¹cej partii pod adresem Prezesa Zarz¹du i Rady
Nadzorczej KGHM Polska Mied S.A. o dzia³anie na szkodê nie mog¹
pozostaæ bez reakcji.  komentuje sprawê w licie Przewodnicz¹cy
Józef Czyczerski. Podaje równie¿ argumenty, które Solidarnoæ uznaje
jako b³êdne i szkodliwe dla Spó³ki:
- wyprowadzanie rodków finansowych Spó³ki poza granice pañstwa;
m.in. do Kanady czy Niemiec na w¹tpliwe inwestycje, przy jednoczesnym zaniedbaniu starañ o koncesjê na wydobycie z³ó¿ rudy miedzi w
okolicach Boles³awca, gdzie ubieg³a ich ju¿ zagraniczna konkurencja z
Australii. Za przyk³ad zdolnoci inwestycyjnych stawiamy wyprowadzenie znacznych rodków finansowych do Konga, gdzie biznes zakoñczy³ siê s³ynn¹ ucieczk¹ z Afryki,
- powo³ywanie szkodliwych tworów organizacyjnych m.in. Centralne
Biuro Zakupów ze sztabem niemrawych urzêdników,
- demontowanie ci¹g³oci technologicznej w ruchu zak³adów górniczych poprzez tworzenie karykatur organizacyjnych jak dodatkowe
piony Dyrektorów ds. Utrzymania Ruchu czy G³ogowa G³êbokiego,
- pozorowane dzia³ania maj¹ce przygotowaæ Spó³kê do ewentualnej
dekoniunktury na rynkach miedzi,
- wprowadzanie z naruszeniem prawa regulaminów premiowania promuj¹cych kadrê zarz¹dzaj¹c¹ i dozór kosztem pracowników bezporednio produkcyjnych,
- zatrudnianie w Biurze Zarz¹du i Oddzia³ach Spó³ki PO-wskich odpadów powyborczych.
Czy Pan pose³ dlatego chce prywatyzacji KGHM, poniewa¿ w szeregach Pana partii, Platformy Obywatelskiej, nie ma ekspertów z prawdziwego zdarzenia a rada nadzorcza i zarz¹d spó³ki s¹ upolitycznione?
Jeli tak, to doskonale rozumiemy Pana rozpacz obecn¹ sytuacj¹  my
równie¿ nie spodziewalimy siê, ¿e rz¹dzenie w wykonaniu Platformy
Obywatelskiej mo¿e byæ tak bardzo szkodliwe dla kraju. Jednak¿e prywatyzacja nie jest rozwi¹zaniem problemu. Dziesi¹tki tysiêcy pracowników KGHM i firm kooperuj¹cych oraz setki tysiêcy mieszkañców
Zag³êbia Miedziowego nie mog¹ byæ poszkodowani przez nieudolnoæ Pana partii. Wyjcie jest jedno... Dymisja i pozostanie do koñca
na pok³adzie zardzewia³ej, zaczynaj¹cej ton¹æ ³ajby zwanej Platform¹
Obywatelsk¹  wieczne nurkowanie jest niezbêdnym elementem w
celu unikniêcia powstania kolejnych, szkodliwych dla Polski pozornie
liberalnych eksperymentów, w tym Kongres Liberalno-Demokratyczny, Unia Wolnoci i Populistyczne Obietnice.
Prokuratura Generalna przes³a³a list do Prokuratury Apelacyjnej we
Wroc³awiu, która zajmie siê ca³¹ spraw¹.

Zarz¹d przedstawi³ propozycjê wykupu deputatu za wêgiel i nowej tabeli zaszeregowañ  obie propozycje niekorzystne dla pracowników

Wykup deputatu
wêglowego i nowe
zaszeregowania
Zarz¹d podobnie jak rok temu próbuje przeforsowaæ korzystne
dla siebie rozwi¹zania. W zamian za wykupienie deputatu za
wêgiel oferuje 15 tys. z³ i zwiêkszenie sk³adki Pracowniczego
Programu Emerytalnego z 5% do 5,4%. Dodatkowo przy sprawie
wêgla poruszono kwestiê zmian kategorii zaszeregowañ. Solidarnoæ wszystkich Komisji Zak³adowych w KGHM we wspólnym stanowisku uzna³a za skrajnie niekorzystn¹ przedstawion¹
propozycjê dotycz¹c¹ deputatu, proponuj¹c korzystniejsze dla
pracowników postulaty.
Wykup deputatu polega na tym, i¿ przechodz¹c na emeryturê pracownik nie otrzymywa³by ekwiwalentu za 2,5 tony wêgla w ci¹gu
roku, lecz jednorazow¹ kwotê 15 tys. z³ brutto. Ponadto osoby, które przyst¹pi³y do dobrowolnego Pracowniczego Programu Emerytalnego, mog³yby liczyæ na zwiêkszenie sk³adek z 5% do 5,4%. Dlaczego oferta jest niekorzystna dla pracowników? Dziwne, ¿eby by³a
korzystna bior¹c pod uwagê fakt, i¿ Prezes nie chce przeszeregowaæ
stawki wszystkich pracowników o 300z³. Niby dlaczego teraz mielibymy liczyæ na akt dobrej woli ze strony Zarz¹du?
Poza tym sam Prezes Wirth mówi o tym w wywiadzie dla Gazety
Wyborczej, wymieniaj¹c kilka du¿ych wydatków w KGHM: Ronie
cena wêgla i automatycznie rosn¹ koszty deputatu. Herbert Wirth
dobrze zdaje sobie z tego sprawê, i¿ deputat to przywilej, który jest
bardzo korzystny dla pracowników. Dlatego te¿ szuka sposobu, ¿eby
ukróciæ deputat za wêgiel zaczynaj¹c od emerytów i rencistów oraz
nowozatrudnionych, poniewa¿ Ci ostatni po wprowadzeniu nowych
zasad nie mieliby prawa do deputatu po przejciu na emeryturê.
Obecni emeryci i rencici dostaliby mniejsz¹ pulê pieniêdzy obni¿on¹ proporcjonalnie do sta¿u emerytalnego lub rentowego. Dodatkowo nale¿y wspomnieæ, i¿ deputat ronie z roku na rok, wiêc
przyk³adowo jeli kto przeszed³by na emeryturê za 10 lat, to i tak
dostanie wspomniane 15 tys. z³, nawet jeli wêgiel znacznie by podro¿a³.
Solidarnoæ Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi wypracowa³a
wspólne stanowisko, które jest korzystn¹ dla pracowników wersj¹
projektu i jednoczenie odpowiedzi¹ na propozycjê Zarz¹du:
W odpowiedzi na z pismo w sprawie przedstawionej propozycji dotycz¹cej wykupu deputatu wêglowego od pracowników i by³ych
pracowników uprawnionych do ekwiwalentu za deputat wêglowy
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ KGHM
przedstawia stanowisko w tej sprawie:
- od dwóch lat jestemy gotowi do podpisania z³o¿onego przez
centrale zwi¹zkowe na rêce Prezesa Zarz¹du Protoko³u Nr 13 do
ZUZP dla Pracowników Przemys³u Miedziowego co skutkuje wpisaniem PPE do ZUZP,
- sk³adka podstawowa wnoszona przez pracodawcê do PPE powinna zostaæ zwiêkszona do 6%,
- w zwi¹zku dobrowolnoci¹ przystêpowania do PPE, brak jest w
propozycji Zarz¹du rozwi¹zañ dla pracowników, którzy nie przyst¹pi¹ do PPE,
- zapisy proponowane przez Zarz¹d zmierzaj¹ce do skrelenia § 50
ZUZP, prowadz¹ce do pozbawienia uprawnieñ pracowniczych winny byæ uzgodnione przez centrale zwi¹zkowe, nastêpnie poddane
pod referendum a po uzyskaniu pozytywnej opinii za³ogi podpisane
przez uprawnione strony ZUZP,
- w naszej ocenie wyp³ata jednorazowego wiadczenia z tego tytu³u
winna byæ w wysokoci nie mniejszej ni¿ 60 000 z³,

- wykup deputatu wêglowego od by³ych pracowników (emerytów i
rencistów) jako prawa nabytego przez te osoby mo¿e nast¹piæ po
zawarciu stosownej umowy cywilno-prawnej pomiêdzy uprawnionym (emerytem lub rencist¹) a Pracodawc¹ i
sprawa ta jest do rozstrzygniêcia w wy³¹cznej gestii obu tych stron,
- zagwarantowanie w ZUZP corocznej rewaloryzacji stawek osobistego zaszeregowania.
W ocenie Solidarnoci skrajn¹ hipokryzj¹ Zarz¹du Polskiej Miedzi
jest to ¿e, z jednej strony proponuje siê pracownikom och³ap (15
tys. z³ brutto, od której to kwoty nale¿y odj¹æ podatek dochodowy
18% lub 32 % oraz sk³adki: emerytaln¹, rentow¹, zdrowotn¹ i chorobow¹ - kwoty te wp³yn¹ do bud¿etu pañstwa), a jednoczenie w
rekordowym 2010r. w przyjêtym przez Zarz¹d antypracowniczym
bud¿ecie oszczêdzono jeszcze dodatkowo na p³acach oko³o 120
mln z³. Oznacza to wprost, ¿e ka¿dego z pracowników w 2010 r.
pozbawiono rednio ponad 6.000 z³.
Zarz¹d uzna³ widocznie, ¿e wizja mo¿liwoci pozyskania kilkunastu
tysiêcy z³otych sk³oni pracowników do udzia³u w tym przedsiêwziêciu. ¯eby zwiêkszyæ swoje szanse na sukces, rzucono kolejn¹ przynêtê w postaci nowej tabeli p³ac na stanowiskach, o której mo¿na
przeczytaæ w propagandowej tubie Prezesa. Zarz¹d nie chce przeszeregowaæ wszystkim pracownikom stawek o 300z³, ale proponuje
zwiêkszyæ górny pu³ap zaszeregowañ o cztery kategorie. Brzmi obiecuj¹co, ale to mylne wra¿enie.
W chwili obecnej ok. 90% pracowników zatrudnionych pod ziemi¹
nie posiada maksymalnych stawek zaszeregowania  mo¿na wiêc
ich przeszeregowaæ bez rozszerzania stanowisk o nowe kategorie
(wspomniane 300z³ dla wszystkich). Pozosta³e 10% pracowników,
to w wiêkszoci pracownicy przed emerytur¹. Rozszerzenie iloci
kategorii o 4 na stanowisku nie jest skierowane do pracowników
zatrudnionych bezporednio przy produkcji, gdy¿ nie gwarantuje
pracownikom, ¿e otrzymaj¹ wy¿sz¹ stawkê.
Nie trudno domyliæ siê, ¿e nowa tabela p³ac ma daæ mo¿liwoæ
podwy¿szenia zarobków g³ownie polityków, rodzin i znajomych zatrudnionych w KGHM. W wiêkszoci to oni maj¹ najwy¿sze stawki.
Pracownicy fizyczni, poza nielicznymi, nigdy nie zobacz¹ ¿adn¹ z
tych nowych, wy¿szych kategorii. Solidarnoæ jest przeciwna powstaniu nowych kategorii od 34 do 37. Wyraziæ zgodê mo¿emy
jedynie na usuniêcie pierwszych piêciu kategorii, które nie maj¹
zastosowania w praktyce ze wzglêdu na fakt, i¿ s¹ to kwoty ni¿sze
ni¿ minimalna krajowa.

W oszczêdzaniu na pracownikach KGHM, cz³onkowie Zarz¹du mogliby dorobiæ siê tytu³ów naukowych

Przeszeregowania
na Rudnej
Planowane podwy¿szenie stawek osobistego zaszeregowania
pracowników od 1 lutego 2011 roku spali³o na panewce. Po upomnieniu siê Solidarnoci w tej kwestii i propozycji przeszeregowania 50% stanu osobowego O/ZG Rudna, dyrekcja odpowiedzi udzieli³a dopiero po trzech tygodniach.
Sam fakt tak pónej odpowiedzi i odwlekanie decyzji w czasie jest
czym niezwyk³ym. W dodatku Dyrektor odpowiedzia³: nie jestemy
w stanie zaj¹æ stanowiska w tej sprawie, gdy¿ obecnie trwaj¹ prace
nad ustalaniem zasad i sposobu przeprowadzenia tego procesu!
Przeszeregowania mia³y byæ w lutym, nie ma ich do dzisiaj. Czy¿by
kolejne oszczêdnoci Prezesa Wirtha? Za jeden miesi¹c pieniêdzy z
przeszeregowañ ju¿ nikt nie dostanie.
W ZG Rudna przeszeregowania systemowe pracowników odbywa³y siê wielokrotnie w 35-letniej historii istnienia Oddzia³u. Zasady
by³y ustalane ze zwi¹zkami zawodowymi i trwa³o to pó³ godziny.

Do spotkania w sprawie zasad i trybu przeszeregowañ systemowych w 2011r. dosz³o dopiero 10 marca. Na spotkaniu przedstawiciel Dyrekcji zaproponowa³ przeszeregowanie 18% za³ogi na Oddziale od dnia 1 marca (!) oraz zarezerwowanie 7% przeszeregowañ
na zmiany stanowisk pracy do koñca roku.
W przyjêtym przez Zarz¹d bud¿ecie na 2011r. zaplanowano przeszeregowania 25% stanu osobowego od 1 lutego 2011r. Choæ Solidarnoæ wyst¹pi³a z wnioskiem 1 lutego, odpowied uzyska³a dopiero 21 lutego, w dodatku odpowied bez ¿adnych szczegó³ów czy
propozycji. W konsekwencji po interwencji Solidarnoci, do spotkania dosz³o dopiero 10 marca, a wiêc ju¿ po fakcie  jeli chodzi o
przeszeregowania ju¿ w lutym. Gdyby tego by³o ma³o, pula pieniêdzy przeznaczona na ten cel zosta³a zmniejszona przez Dyrekcjê z
25% do 18%! Ju¿ nie wspominaj¹c o propozycji S przeszeregowania co najmniej po³owy Za³ogi.
Oczekujemy wyjanienia na pimie, co jest przyczyn¹ przesuniêcia o
miesi¹c terminu wprowadzenia przeszeregowañ i jednoczenie okrojenie iloci pracowników maj¹cych byæ objêtych t¹ procedur¹ oraz
skutek finansowy tego przesuniêcia na funduszu p³ac  pisze w
licie do Dyrektora Miros³awa Laskowskiego, Józef Czyczerski. Po
przedstawieniu przez dyrekcjê niezbêdnych materia³ów, dojdzie do
kolejnego spotkania, na którym uzgodnione zostan¹ zasady i tryb
przeszeregowañ. W 2010r. oszczêdzono na p³acach oko³o 120 mln
z³  czy¿by szykowano nowy rekord?

Wypowied Prezesa Zanam-Legmet wprowadzi³a niepokój i zamêt wród za³ogi

Zwolnienia na
Hydrotechnicznym?
Pracownicy o swoim losie dowiaduj¹ siê z prasy  z pewnoci¹
nie jest to normalna sytuacja. W ostatnim magazynie Polska
Mied mo¿na przeczytaæ wypowied Jacka Kardeli, Prezesa Zanam-Legmet, który mówi o przejêciu kompleksowego utrzymania ruchu od Zak³adu Hydrotechnicznego i Huty Miedzi Cedynia.
Nikt nie poinformowa³ ani pracowników, ani zwi¹zki zawodowe o
planowanych zmianach. Jak ma czuæ siê cz³owiek, który czytaj¹c
zak³adowy magazyn, dowiaduje siê, ¿e byæ mo¿e straci pracê? Tym
bardziej, ¿e bezrobocie ronie, pracy nie ma, a kredyty trzeba sp³acaæ.
Czy takie dzia³ania bez jakiejkolwiek analizy nie pozbawi¹ naszych
pracowników zatrudnienia i jakie przyniesie to skutki dla funkcjonowania Naszego zak³adu?  pyta w licie do Prezesa Herberta Wirtha,
Przewodnicz¹cy Solidarnoci Zak³adu Hydrotechnicznego S³awomir Kleczyñski, domagaj¹c siê przedstawienia stanowiska Zarz¹du
KGHM w tej sprawie. Na bie¿¹co bêdziemy ledziæ zaistnia³¹ sytuacjê.

Dyrekcja poinformowa³a o przeszeregowaniu zaledwie
10% za³ogi  czy zatrudnieni w Sierpolu s¹ pracownikami drugiej kategorii?

Przeszeregowania w ZG
Polkowice-Sieroszowice
Czwarta czêæ za³ogi ju¿ w lutym powinna dostaæ podwy¿ki. Nie
trudno zauwa¿yæ, ¿e mamy marzec. Dodatkowo próbuje siê
zmniejszyæ rodki przeznaczone na ten cel z 25% do 10%. Komisja Zak³adowa Solidarnoci domaga siê spotkania z Dyrektorem Jaros³awem Kuniarem w sprawie ustalenia sprawiedliwe-

go rozdzia³u przeszeregowañ  szczegó³y w licie poni¿ej.
W zwi¹zku z informacj¹ otrzyman¹ od Pana Dyrektora w dniu 08-032011r. dotycz¹c¹ przeszeregowania 10% pracowników od kwietnia
br. Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ przy KGHM Polska Mied
S.A. O/ZG Polkowice-Sieroszowice domaga siê pilnego spotkania
w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia systemowych
przeszeregowañ pracowników oddzia³u.
Motywujemy to tym, i¿ z za³o¿eñ bud¿etowych Zarz¹du, KGHM PM
S.A. wynika, i¿ O/ZG Polkowice-Sieroszowice otrzyma³ od 01-022011r. 25% przeszeregowañ (16,9 mln z³). Przyjêtym by³o w naszym
oddziale to, i¿ w celu stworzenia przejrzystych zasad przydzielania
grup Pracodawca w uzgodnieniu ze Zwi¹zkami Zawodowymi spisywa³ porozumienie dot. przeszeregowañ. Powy¿sza zasada stosowana jest do tej pory m.in. w O/ZG Rudna.
Z górniczym pozdrowieniem
Za Komisjê Zak³adow¹
Bogus³aw Szarek

Trwaj¹ dyskusje nad w³¹czeniem deputatu za wêgiel w
p³ace  wbrew pozorom to nie Zarz¹d rzuca k³ody pod
nogi

W CBJ negocjacyjny
walkower
W dniu 10.03.2011r. odby³o siê spotkanie przedstawicieli zwi¹zków zawodowych z Prezesem Zarz¹du CBJ w sprawie p³ac. Powtórzono propozycjê ze spotkania poprzedniego, w którym Prezes przedstawi³ chêæ w³¹czenia deputatu wêglowego do stawki
p³acy zasadniczej i likwidacji dodatku specjalnego - oczekuj¹c
stanowiska strony zwi¹zkowej.
ZZPPM i przedstawiciel Dozoru chc¹ utrzymania deputatu wêglowego, natomiast co do odebrania dodatku specjalnego prezentowali bardzo dziwne stanowiska zmierzaj¹ce w konsekwencji do jego
ewentualnej likwidacji. Ca³e szczêcie, ¿e jest to sprawa uk³adowa i
nie mo¿e podlegaæ jednostronnej interpretacji.
Przewodnicz¹cy NSZZ Solidarnoæ przedstawi³ stanowisko, i¿ Zarz¹d na nastêpne spotkanie powinien dokonaæ wariantowego wyliczenia o ile mog³yby wzrosn¹æ stawki osobistego zaszeregowania
przy ewentualnym 80% i 90% w³¹czeniu deputatu z dodatkiem specjalnym. Przewodnicz¹cy Bogdan Nuciñski zaproponowa³, by tym
pracownikom, którzy korzystaj¹ z tego dodatku podwy¿szyæ o jedn¹
kategoriê stawki - z zapytaniem jaki by³by to wzrost.
Ponadto zwróci³ siê do Prezesa Zarz¹du, aby fundusz B, który jest
w wy³¹cznej gestii Prezesa, zmniejszyæ z 3% do 2%, a ten 1% przeznaczyæ na wzrost p³ac. I o dziwo zanim Prezes zd¹¿y³ zabraæ g³os,
propozycje Solidarnoci zosta³y storpedowane przez pozosta³e
dwa Zwi¹zki, co oczywicie Zarz¹dowi by³o bardzo na rêkê. Przy
takiej postawie na w³asne ¿yczenie zrezygnowali z jakiejkolwiek dyskusji na temat p³ac.
Na nastêpnym spotkaniu przyjdzie nam ³askawie wys³uchaæ, jak
Zarz¹d zamierza wydaæ rodki na wynagrodzenia nawet wbrew woli
pracowników i przedstawicieli strony zwi¹zkowej. Zastanawia nas
stanowisko Dozoru i ZZPPM w sprawie funduszu B, dlaczego tak
uparcie broni¹ siê choæby przed jego uszczupleniem? Nale¿y dodaæ, ¿e jego wysokoæ wzrasta kwotowo z roku na rok w 2010 roku
by³a to kwota 261 tys. 400 z³ z czego na stanowiska robotnicze
wyp³acono 21,42% tej kwoty, a a¿ 78,58% trafi³o do czêci kadry
kierowniczej. Zdarza³y siê przypadki, ¿e nagroda z tego tytu³u wyp³acona dla kadry opiewa³a na kwoty nawet oko³o 2 czy 2,5tys. z³. Czy
Przewodnicz¹cy poza Solidarnoci¹ korzystaj¹ lub korzystali z tych
nagród? Je¿eli tak, to rozumiemy ich sposób postêpowania. Tylko
co z takiej postawy maj¹ pracownicy?

UCHWA£A 01/03/2011
Prezydium Rady Sekcji z dnia 14.03.2011r.
Lubin
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ maj¹c
na uwadze coraz bardziej napiêt¹ sytuacjê spo³eczn¹ w Spó³ce, arogancjê i lekcewa¿enie pracowników przez obecny Zarz¹d oraz brak
nawet oznak chêci prowadzenia normalnego dialogu pomiêdzy pracodawc¹ a zwi¹zkami zawodowymi w kwestii podwy¿ki stawek osobistego zaszeregowania, które to nieby³y podwy¿szane od 3 lat, jest
gotowa poprzeæ, zapowiedziane w dniu 1 marca br. na posiedzeniu
Rady Programowej, dzia³ania zmierzaj¹ce do zorganizowania wys³uchania publicznego przez Zwi¹zek Zawodowy Pracowników
Przemys³u Miedziowego pod Biurem Zarz¹du.
Uchwa³ê podpisali przewodnicz¹cy wszystkich zak³adowych organizacji zwi¹zkowych objêtych Zak³adowym Uk³adem Zbiorowym Pracy.

Co ma cukier
do wiatraka
Wracaj¹c po socjalizmie do wielkiej rodziny wolnych, tak¿e rynkowo, krajów Europy, nie mylelimy, ¿e produkcja cukru oka¿e
siê strategiczn¹ kwesti¹ UE.
Pocz¹tek lat 90. to dla mnie pocz¹tek dziennikarzenia, ale przede
wszystkim, start ustrojowej i gospodarczej transformacji. Rok, nie
pamiêtam ju¿ dobrze, 1991 albo 1992. I po raz pierwszy chyba niezwykle upalne lato. Dwa miesi¹ce dzieñ w dzieñ oko³o 30 stopni i ani
kropli deszczu.
Pamiêtaj¹ pañstwo, co wtedy sta³o siê na krótko g³ównym tematem
mediów? Wiatraczki. Takie ma³e biurkowe wentylatory. Gdy zacz¹³
siê skwar, wykupiono je ze sklepów w ci¹gu paru godzin, a w ci¹gu
paru nastêpnych zniknê³y z hurtowni. I okaza³o siê, ¿e wiêcej wiatraczków nie bêdzie, bo fabryka, która je robi³a, wtedy jeszcze pañstwowa, zdycha, i w ramach konwulsji na dwa wakacyjne miesi¹ce
zamknê³a siê na ko³ek, wypychaj¹c pracowników na bezp³atne urlopy. I ponowne uruchomienie produkcji nie jest mo¿liwe szybciej ni¿
za dwa miesi¹ce. A z kolei z zagranicy wiatraczka nie sprowadzisz, bo
dla ratowania zdychaj¹cego przemys³u terenowego w³adze, jeszcze peerelowskie, ustawowo na³o¿y³y na import podobnego ustrojstwa wysokie c³a, a zmiana stanu prawnego ho, ho, tu trzeba
znacznie wiêcej ni¿ dwa miesi¹ce, ka¿dy wie.
Wiêc w efekcie wszyscy dyszeli w przegrzanych pomieszczeniach
jak zziajane psy, usi³uj¹c siê wachlowaæ gazetami i powtarzaj¹c z
dum¹, ¿e, o proszê, có¿ za modelowy przyk³ad, jakim systematem
absurdów i nonsensów by³ socjalizm, z którym ju¿ koñczymy, wracaj¹c do Europy, do Zachodu, do wielkiej rodziny krajów wolnych i
jak siê wtedy naiwnie myla³o  kapitalistycznych.
Pamiêtaj¹ pañstwo? Jeli nie, nie ma potrzeby grzebaæ w niesfornej
pamiêci. Wystarczy zajrzeæ do najbli¿szego sklepiku i zapytaæ, dlaczego tak dro¿eje cukier. Oczywicie, zawsze mo¿e siê trafiæ mniej
kumaty sprzedawca, który wiedzieæ bêdzie tylko, ¿e dro¿eje, bo wiêcej sobie za niego ¿ycz¹ w hurtowni. Ale prawdopodobnie sklepikarz
bêdzie umia³ wyjaniæ, a jeli kto ciekaw, sam mo¿e zajrzeæ do ekonomicznych serwisów, ¿e ceny cukru szybuj¹, bo popyt gwa³townie
rozmin¹³ siê z unijnymi regulacjami.
Bo nie ma czego takiego jak rynek cukru. Cukier jest europejskim
surowcem strategicznym, który produkowaæ wolno tylko w ramach
wyznaczonych kwot, a te kwoty wyznaczane s¹ na wieloletnie okre-

sy, poza tym Unia w³o¿y³a ogromne dotacje w likwidacjê cukrowni i
upraw buraków, wszystko to zosta³o przez m¹drych planistów bardzo dobrze przeliczone. A ¿e siê minê³o z rzeczywistoci¹, to ju¿ nie
wina planistów, bo sk¹d mogli przewidzieæ?
Tak czy owak, cukru wolno nam wyprodukowaæ bardzo ma³o, nawet
gdybymy chcieli wiêcej, nie ma jak, importowaæ nie wolno pod
unijnym zakazem, wiêc cena idzie do góry. I zanim stosowne podania i dezyderaty przejd¹ odpowiedni¹ drogê, zanim dostojne eurogremia przet³umacz¹ je na wszystkich parênacie jêzyków, przeczytaj¹, przemyl¹, zbior¹ siê, ustal¹ porz¹dek dzienny to prêdzej byli
bimbrownicy zaczn¹ w Polsce na masow¹ skalê z powrotem odcedzaæ deficytowy cukier z wódki. Tej europejskiej, na bananach, bo
zbo¿e i ziemniaki te¿ s¹ objête wspóln¹ unijn¹ polityk¹. I tak ucieklimy z realnego socjalizmu. W drugi realny socjalizm.
Aha, miesi¹c temu czyta³em, ¿e wyroby cukiernicze to najbardziej
dynamicznie rosn¹ca dziedzina naszego eksportu. Kilka dni temu,
¿e bran¿a przy cenie hurtowej 4 z³ote za kilo bankrutuje.
Rafa³ Ziemkiewicz
Uwa¿am Rze, nr. 5/2011

Tuskomaniacy
Coraz wiêcej ludzi, którzy jeszcze nie tak dawno w szaleñczym zachwycie wypowiadali siê o Donaldzie podró¿niku i jego cudotwórczym dzia³aniu, zaczyna przecieraæ oczy ze zdumienia i coraz czêciej zadaje sobie pytanie, jaki¿ to kolejny cud Donalda sprawia, ¿e
w portfelach wród banknotów pojawiaj¹ siê czarne dziury, które z
ka¿dym dniem tych rz¹dów poch³aniaj¹ coraz wiêksze iloci pieniêdzy? Nie po raz pierwszy, a mam nadzieje, ¿e ostatni, najlepszym
lekarstwem na wyleczenie siê pewnej czêci naszego doros³ego
spo³eczeñstwa z g³upoty i naiwnoci bêdzie cena jak¹ p³acimy codziennie za nasze zakupy. Jak ostrzegaj¹ nas ¿yczliwi nam eksperci i
ekonomici to dopiero pocz¹tek tego co nas czeka w szoku cenowym 2011 roku a katastrofalne skutki podwy¿ek odczujemy dopiero jesieni¹ po wyborach parlamentarnych. Do tego czasu Donek z
Wincentem bêd¹ próbowali zamiataæ pewne koszty pod dywan,
chyba ¿e czarodziejska kula pêknie szybciej.
Zdecydowana czêæ rezolutnie myl¹cego spo³eczeñstwa przesta³a
ju¿ dawno wierzyæ w zielon¹ wyspê szczêcia jak¹ mia³a byæ Polska.
Dzisiaj z tej zielonej wyspy zaczynaj¹ ju¿ nawet ¿aby uciekaæ. Nasz
dzisiejszy kryzys finansowy, który coraz boleniej dotyka przez lawinowy wzrost cen, nie jest zwi¹zany z trudnociami obiektywnymi, to
wynik bardzo b³êdnej polityki rz¹dów SLD i obecnie Partii Ob³udników, które bezkrytycznie wyp³ukuj¹ nas z polskiej suwerennoci
gospodarczej. Wyzbywamy siê po drodze ze wszystkiego, sprzedajemy i doprowadzamy do upad³oci ca³e ga³êzie przemys³u, które
przez dziesiêciolecia by³y per³ami Polskiej suwerennoci. Obecna
ekipa zad³u¿y³a nas w zastraszaj¹cym tempie. Polski d³ug publiczny
siêga dzi 780 mld z³, ca³y system ubezpieczeñ emerytalnych i zdrowotnych jest bankrutem. Zad³u¿a siê nie tylko pañstwo, zad³u¿aj¹
siê i samorz¹dy, narastaj¹ce w zastraszaj¹cym tempie d³ugi przeliczane s¹ na statystycznego Polaka i okazuje siê, ¿e wisi nad ka¿dym
z nas kwota oko³o 20 tys. z³ do sp³acenia w przysz³oci.
¯yjemy w wiecie dziwnych paradoksów, jednym jest to, ¿e bez
naszej zgody jestemy zad³u¿ani, nikt siê nas  spo³eczeñstwa  o
tak¹ politykê zad³u¿eniow¹ nie pyta³. Publicysta ekonomiczny Rzeczpospolitej Krzysztof Rybiñski polityków ho³duj¹cych polityce zad³u¿enia nazwa³ z³odziejami przysz³oci, którzy okradaj¹ z dobrobytu przysz³e pokolenia. Ekipa Donka pi³karza kroczy t¹ lisk¹ cie¿k¹
i nale¿y mieæ nadziejê, ¿e siê szybko wywróci. Ale có¿ z tego zmarnowanego czasu, zrujnowanego przemys³u i gospodarki  nikt nam
tego wszystkiego nie wróci i w dodatku nie bêdzie chêtnych na
umorzenie publicznego d³ugu. Narastaj¹cej fali codziennych podwy¿ek, najwiêkszych w ostatniej dekadzie, bêdzie musia³a zmierzyæ
siê ka¿da rodzina, bêdzie to kolejny rok narastaj¹cej polskiej biedy.
Kto jeszcze wierzy w cuda Donka? Tylko naiwniacy...
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