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20 lipca mijaj¹ dwa lata
odk¹d powo³ano Herberta Wirtha

na stanowisko prezesa spó³ki
³¹czmy siê w bulu i nadzieji na lepsz¹ przysz³o�æ

Jako�æ regulaminu premiowania da³a o sobie znaæ w ZG
�Polkowice-Sieroszowice�

Regulamin oszczêdnego
premiowania

Czy regulamin premiowania w obecnej formie ma jeszcze sens? Po
ostatniej wyp³acie wielu pracowników zatrudnionych w ZG �Polko-
wice-Sieroszowice� jest oburzonych. 20% - zaledwie tyle wynios³a
premia wyp³acona tysi¹com pracowników, wszystkim tyle samo.
Mniejsze wyp³aty, u�redniaj¹c po kilkaset z³otych, otrzymali m.in.
mechanicy, kotwiarze czy ta�mowcy.

�Solidarno�æ� nie raz apelowa³a, i¿ po�piesznie wdra¿any regulamin pre-
miowania nie jest dobrym rozwi¹zaniem. Pracodawca zbyt pochopnie
wprowadzaj¹c regulamin nie pozwoli³ na poprawê wszelkich niezbêd-
nych kwestii, które mo¿na by³oby skorygowaæ poprzez konsultacje ze
zwi¹zkami zawodowymi i stopniowe wdra¿anie regulaminu. W przypad-
ku ZG �Rudna� nielegalnie wprowadzono regulamin (co stwierdzi³a Pañ-
stwowa Inspekcja Pracy), bez zgody �Solidarno�ci�, pomimo oficjalnych
pism alarmuj¹cych o szkodliwych dla pracowników zapisów. Po wpadce
w ZG �Polkowice-Sieroszowice� byæ mo¿e pracodawca pójdzie w koñcu
po rozum do g³owy.

�W zwi¹zku z wyp³aceniem pracownikom oddzia³ów G-53 i G-54 premii w
wysoko�ci 20% Komisja Zak³adowa NSZZ �S� ZG �Polkowice-Sieroszo-
wice� wyst¹pi³a o spotkanie pracodawcy z pracownikami dnia 14.07.11
o godz. 8:00. Je¿eli sytuacja bêdzie siê powtarza³a, wyst¹pimy o wycofa-
nie regulaminu premiowania, który jest nie do przyjêcia w obecnej for-
mie� � komentuje sprawê Jacek Dziuba, wiceprzewodnicz¹cy KZ NSZZ
�S� �Polkowice-Sieroszowice�.

Sprzeda¿ sieci komórkowej Plus szkodliwa dla KGHM

Polkomtel wci¹gniêty przez
dziurê bud¿etow¹

Celem powo³ania Polkomtela by³o utworzenie tzw. �trzeciej nogi� z
zysków KGHM-u, zbudowanej na bazie aktywów telekomunikacyjnych,
by w przypadku dekoniunktury na rynku miedzi zagwarantowaæ �rodki
na podstawow¹ dzia³alno�æ. Akcje Polkomtela by³y nie tylko zamro-
¿onym kapita³em, ale mo¿na by³o równie¿ liczyæ na dochody z dywi-
dendy, warto�æ tych akcji ros³a. Podjêcie decyzji przez Zarz¹d KGHM

inspirowany przez ministra Grada jest ewidentnym dzia³aniem na
szkodê Spó³ki, gdy¿ analitycy przy wycenie jej warto�ci  brali pod
uwagê  udzia³y w Polkomtelu. Ta decyzja powoduje znacz¹cy spadek
warto�ci akcji KGHM Polska Mied� S.A.

Obecnie mamy w KGHM z³ote lata, wysokie ceny miedzi i srebra przy-
nosz¹ miliardowe zyski. Mimo to, Ministerstwo Skarbu Pañstwa pozby-
wa siê wszystkich aktywów telekomunikacyjnych jednej z najwiêkszych
sieci telefonii komórkowych w Polsce. Idea dywersyfikacji przychodów z
ró¿nych ga³êzi przemys³u leg³a w gruzach. Skarb Pañstwa by³ w posiada-
niu 75,61% udzia³ów (w³a�ciciele: KGHM, PGE, PKN ORLEN i Wêglo-
koks), przy czym Polska Mied� sprzeda³a 24,39% akcji. £¹czny koszt
transakcji wyniós³ kilkana�cie miliardów z³otych. Wyprzeda¿ aktywów
telekomunikacyjnych dotyczy KGHM tym bardziej, poniewa¿ wszystko
wskazuje na to, ¿e Telefonia Dialog równie¿ pójdzie pod m³otek.

Im wiêcej zysków tym �lepiej�
O dziwo w g³ównych mediach nie mo¿na znale�æ ani jednego krytyczne-
go artyku³u dotycz¹cego pozbycia siê udzia³ów Polkomtelu. Wspó³cze-
�nie trudno jest znale�æ w Polsce media nieprzychylne rz¹dowi Donalda
Tuska. Dziwi równie¿ fakt, i¿ nikt nie krytykuje praktyk Ministra Grada
dotycz¹cych rekordowego zabierania ogromnych zysków z pañstwo-
wych spó³ek w tym KGHM, przeznaczaj¹c je na dywidendê dla akcjonariu-
szy, a w konsekwencji w du¿ej czê�ci dla pañstwa. Wydrenowane z zy-
sków zosta³y spó³ki w³a�cicielskie Skarbu Pañstwa z sektorów paliwo-
wych, bankowych, energetycznych i ubezpieczeñ.

Czy trudna sytuacja finansów publicznych to wystarczaj¹ce usprawiedli-
wienie takiego dzia³ania? Trzeba to powiedzieæ otwarcie: Ministerstwo
Skarbu Pañstwa dzia³a na szkodê naszej spó³ki i pracowników! W najbli¿-
szym czasie nale¿y siê spodziewaæ obni¿enia warto�ci KGHM, poniewa¿
trzeba odj¹æ aktywa w postaci Polkomtelu.

Zarz¹d spó³ki na czele z Prezesem Herbertem Wirthem rekomendowa³, by
wyp³acono w ramach dywidendy po 8 z³ na akcjê za 2010 r. Có¿ z tego, ¿e
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uzna³o, ¿e to zbyt ma³o, by uzupe³niæ
pustki w bud¿ecie pañstwa i przeznaczy³o 14,90 z³ na akcjê. Prezes z
niemiecko-kanadyjskimi ci¹gotkami chcia³ oddaæ tylko 1,6 mld z³, a za-
brali nieca³e 3 mld z³. Nasz dzielny Janosik (co zabiera biednym i oddaje
bogatym) postawi³ siê Donaldowi! Prezes Wirth skomentowa³ grabie¿
zysku wypracowanego przez pracowników KGHM nastêpuj¹co: �Nie za-
mierzamy zrezygnowaæ z planów inwestycyjnych, zrewidujemy sposób
ich finansowania� � idziemy o zak³ad, ¿e Centralne Biuro Zakupów zaosz-
czêdzi 1,4 mld z³, zaczynaj¹c od symbolicznego przetargu na drzwi w
Biurze Zarz¹du.

Gdyby tego by³o ma³o, ju¿ widaæ na horyzoncie dywidendowe sêpy z
Donaldem Tuskiem na czele. Ledwo zakoñczono transakcjê, a minister
Grad, wypowiadaj¹c siê dla �Rzeczpospolitej�, dzieli zysk nie wykluczaj¹c
wyp³aty zaliczkowej dywidendy od kontrolowanych przez Skarb Pañstwa
firm ze sprzeda¿y udzia³ów Polkomtelu. Aleksander Grad powiedzia³ dzien-
nikarzom: �Nie chcê uogólniaæ, ale to dobry kierunek, ¿eby przychody
spó³ek ze sprzeda¿y akcji Polkomtela w zdecydowanej wiêkszo�ci trafi³y
do w³a�ciciela�. Prezes Wirth mówi¹c o sfinalizowaniu transakcji uzna³, ¿e
��rodki pozyskane ze sprzeda¿y akcji Polkomtela pozwol¹, zgodnie ze
strategi¹ KGHM, zwiêkszyæ skalê inwestycji w eksploatacjê z³ó¿, hutnic-
two oraz w sektor energetyczny.� Herbert Wirth, namiestnik wys³any do
Zag³êbia Miedziowego przez Donalda Tuska, po raz kolejny kpi z pracow-
ników.

Sprzeda¿ po cichu
Z zawiadomienia wys³anego do przedstawicieli pracowników w radzie
nadzorczej wynika³o, ¿e posiedzenie walnego zgromadzenia akcjonariu-



�

szy odbêdzie siê 15 czerwca w Lubinie. Tego dnia odwo³ano przewodni-
cz¹cego i radê nadzorcz¹, po czym bezprawnie nie powo³ano reprezenta-
cji za³ogi do rady. Jeszcze przed tym incydentem zaproszono m.in. Józefa
Czyczerskiego na obrady rady nadzorczej 22 czerwca w siedzibie zarz¹du
KGHM. Nie uzyskawszy ¿adnego sprostowania dotycz¹cego zaproszenia
na obrady (po fakcie, gdy nie zostali powo³ani do rady), stawili siê punk-
tualnie. Okaza³o siê, ¿e posiedzenie rady nadzorczej przeniesiono do
Warszawy! Nast¹pi³o to bezprawnie, poniewa¿ rada nadzorcza nie by³a
jeszcze ukonstytuowana. Dodatkowo minister z³ama³ prawo nie powo³u-
j¹c Józefa Czyczerskiego, Leszka Hajdackiego i Ryszarda Kurka do rady
nadzorczej. Decyzjê o zakazie zasiadania w radzie mo¿e podj¹æ s¹d, nie
minister Skarbu Pañstwa.

Nieobecno�æ reprezentacji za³ogi poskutkowa³a podjêciem decyzji o zby-
ciu udzia³ów Polkomtelu. Ostrzegali�my ju¿, ¿e celem rz¹du Donalda Tu-
ska s¹ decyzje szkodliwe dla mieszkañców Zag³êbia Miedziowego. Rz¹d
Platformy Obywatelskiej doskonale zdaje sobie sprawê, i¿ przedstawicie-
le za³ogi w radzie nadzorczej maj¹c wiedzê o planowanej sprzeda¿y, roz-
pêtaliby medialn¹ burzê, co nie sprzyja³oby prowadzonym negocjacjom.
Przypomnieæ nale¿y, ¿e obecnie z³amanie prawa nie wi¹¿e siê z ¿adnymi
konsekwencjami dla �kolesiów� z PO.

Polkomtel zosta³ kupiony przez w³a�ciciela Polsatu, Zygmunta Solorza-
¯aka. Dziwny zbieg okoliczno�ci zwa¿ywszy na fakt, ¿e z perspektywy
Platformy Obywatelskiej zbli¿aj¹ siê wybory, a wspomnianej stacji telewi-
zyjnej obiektywizmu niestety brakuje. Najlepszym dowodem na cichy
romans jest przemilczana przez media wypowied� re¿ysera Andrzeja Waj-
dy z komitetu poparcia kandydata na urz¹d prezydenta Bronis³awa Ko-
morowskiego w 2010 r., który powiedzia³: �Mamy przyjació³ w TVN,
wspiera nas te¿ druga prywatna telewizja�. Hmm� Chyba nie mia³ na
my�li Telewizji Trwam?

Zawarto porozumienie w sprawie wzrostu wynagrodzeñ

Porozumienie w PeBeKa
G³ównym za³o¿eniem porozumienia jest wzrost wynagrodzeñ poprzez
zwiêkszenie warto�ci premii miesiêcznych. Komisja Zak³adowa NSZZ
�S� w Przedsiêbiorstwie Budowy Kopalñ domaga³a siê podniesienia
stawek osobistego zaszeregowania, z których pieni¹dze w przeci-
wieñstwie do przyznawanych premii, by³yby wyp³acane niezale¿nie
od �widzimisiê� pracodawcy. Niestety, bezskutecznie � o czym pó�-
niej w o�wiadczeniu KZ.

Wzrost warto�ci premii miesiêcznej ró¿ni siê w zale¿no�ci od grupy zawo-
dowej. Poni¿ej tabela odzwierciedlaj¹ca proponowane (zatwierdzone)
wysoko�ci premii dla pracowników:

W przypadku pracowników administracji wynagradzanych wed³ug zasad
okre�lonych w Zak³adowym Uk³adzie Zbiorowym Pracy, którzy posiadaj¹
premiê inn¹ ni¿ 230 z³, równie¿ otrzymaj¹ premiê powiêkszon¹ o 100 z³.
Dodatkowo nast¹pi³o podniesienie taryfikacji robót przodkowych pra-
cowników zatrudnionych przy dr¹¿eniu chodników, przekopów oraz przy
g³êbieniu szybów i szybików.

Ponadto Pracodawca w uzgodnieniu ze Zwi¹zkami Zawodowymi posta-
nowi³ do koñca pa�dziernika bie¿¹cego roku przeanalizowaæ nastêpuj¹ce
kwestie:
- wysoko�æ premii w stosunku do ogólnego wynagrodzenia pracownika

oraz zajmowanego stanowiska pracy,
- zasadno�æ wykupu pakietu medycznego przy uwzglêdnieniu woli pra-
cowników,
- wykup od emerytów i rencistów prawa do tradycyjnego ekwiwalentu
przys³uguj¹cego z okazji dnia górnika,
- przeszeregowania z okazji barbórki wyró¿niaj¹cych siê pracowników z
moc¹ od 1 stycznia 2012r.

Czy mog³o byæ lepiej?

Je�li kto� zapyta, czy zawarte 16 maja br. porozumienie satysfakcjonuje
stronê zwi¹zkow¹, to odpowied� jest jedna � nie!!! I nie tylko dlatego, ¿e
jest nieadekwatne do oczekiwañ za³ogi, nie odzwierciedla równie¿ wzro-
stów kosztów utrzymania, ale dlatego, ¿e wzrasta po raz kolejny premia, a
to jest element p³acowy, którym czêsto kierownictwo manipuluje. Nieste-
ty ju¿ na samym pocz¹tku negocjacji strona zwi¹zkowa sta³a na straconej
pozycji. Zarz¹d, czytaj Prezes, nie widzia³ mo¿liwo�ci wzrostu wynagro-
dzeñ dla ca³ej za³ogi, tylko dla pewnych grup. I tak przeciwny by³ wzrosto-
wi wynagrodzeñ dla pracowników KRM, KRB czy Administracji i Powierzch-
ni. A ponadto w grupach do³owych chcia³ podzieliæ za³ogê na lepszych i
gorszych. I ju¿ w tym momencie mo¿na by³o uznaæ, ¿e batalia o wzrost
stawek osobistego zaszeregowania, forsowana przez organizacje zwi¹z-
kowe, zosta³a przegrana. Musieli�my, jako organizacje zwi¹zkowe, skon-
centrowaæ siê, aby ca³a za³oga zosta³a objêta wzrostem wynagrodzeñ. I
tutaj nale¿y podkre�liæ determinacjê wszystkich organizacji zwi¹zkowych
o inny podzia³ �rodków. Nie zawsze takie my�lenie mia³o miejsce w prze-
sz³o�ci. I tutaj, a¿ siê prosi wypomnieæ kolegom z Zwi¹zku Zawodowego
Pracowników Do³owych, ¿e w sierpniu 2010 roku, nie parafowali porozu-
mienia, jakie wynegocjowa³y Komisja Zak³adowa NSZZ �Solidarno�æ�
oraz Zwi¹zek Zawodowy Pracowników Przemys³u Miedziowego. A poro-
zumienie to, w jednym z punktów mówi³o, ¿e strony porozumienia w
2011 roku bêd¹ negocjowa³y tylko wzrost stawek. A wiêc nie by³oby
mowy o premii!!! Dzi� mo¿emy powiedzieæ, ¿e mog³o byæ lepiej.

KZ NSZZ �S� PeBeKa

�S� wielokrotnie alarmowa³a o b³êdnych zapisach w regu-
laminie - bezskutecznie

Mankamenty regulaminu
premiowania na �Rudnej�

Wprowadzony regulamin, podobno dopiêty na ostatni guzik majstersz-
tyk, okazuje siê bardziej wadliwy ni¿ s¹dzono. Mia³ byæ sukces Zarz¹-
du, a wysz³o beznadziejnie. W ZG �Rudna� wbrew obowi¹zuj¹cemu
prawu, wprowadzono regulamin bez zgody �Solidarno�ci�, przy czym
inne Zwi¹zki Zawodowe zgodzi³y siê na wej�cie w ¿ycie niekorzystne-
go dla pracowników bubla prawnego. Od tego czasu masowo wy-
chodz¹ na �wiat³o dzienne ró¿ne przypadki, które nie zyskuj¹ akcep-
tacji za³ogi i s³ychaæ coraz wiêcej g³osów niezadowolenia mówi¹-
cych o wycofaniu wadliwego regulaminu w ca³o�ci.

Jednym z przyk³adów jest pracownik, którego skierowano na inny od-
dzia³ . Je�dzi³ na odstawie i mia³ uprawnienia operatora maszyn wierc¹-
cych. Dano mu do dyspozycji maszynê �prawie sprawn¹�, któr¹ przez 15
dni je�dzi³ do przodka wierciæ otwory. Powinien odmówiæ pracy na nie-
sprawnej maszynie, ale bêd¹c na nowym oddziale nie chcia³ zostaæ uzna-
ny za osobê migaj¹c¹ siê od pracy. Choæby nie wiadomo, jak bardzo siê
stara³, nie by³ w stanie wykonaæ normy. W zwi¹zku z czym dosta³ 0%
premii, za� jego pomocnik 53%. Czy tak powinien funkcjonowaæ regula-
min premiowania? Sekretarka dyrektora ma przyznan¹ premiê 20%...

Dyrekcja nie uwzglêdni³a przypadków, o których mówi³a �Solidarno�æ� i
bezkrytycznie przyjêto regulamin premiowania. Górnik wykonuj¹cy prace
na przodku, w wysokiej temperaturze i w s³abo klimatyzowanym miejscu
pracy naprawdê nie zas³uguje na porz¹dn¹ premiê?

Domagamy siê konsekwentnie, aby wprowadziæ taki regulamin pre-
miowania by s³u¿y³ on ogó³owi pracowników, by³ sprawiedliwy i nie
dyskryminowa³ zatrudnionych w oddzia³ach eksploatacyjnych.

Wa¿ne, aby najwa¿niejsi dla produkcji (tak twierdzili pomys³odawcy i
twórcy tego Regulaminu � Dyrektorzy i Zarz¹d KGHM) operatorzy SWW i
SWK oraz odstawa urobku, tak jak wszystkie pozosta³e grupy pracowni-



Manifestacja w Warszawie
Zorganizowana na przeddzieñ rozpoczêcia Polskiej prezydencji w Unii
Europejskiej manifestacja, przebieg³a zgodnie z planem. Zag³êbie
miedziowe reprezentowa³o ponad 500 cz³onków �Solidarno�ci�.
£¹cznie w manifestacji udzia³ wziê³o oko³o 80 tys. zwi¹zkowców z
ca³ej Polski.

Zwi¹zkowcy zbierali siê na placu Pi³sudskiego od samego poranka. Na
placu zbudowano kilkunastometrow¹ scenê, z której Jaros³aw Lange,
szef wielkopolskiej �Solidarno�ci� i Rados³aw Mechliñski, z-ca przewod-
nicz¹cego dolno�l¹skiej �S�, witali kolejnych zwi¹zkowców przybywaj¹-
cych z ca³ego kraju. Nad scen¹ unosi³ siê 7-metrowy sterowiec z logo
�Solidarno�ci�.

Manifestacja wyruszy³a z Placu Pi³sudskiego. Na czele pochodu sz³a or-
kiestra górnicza. Za ni¹ ogromna manifestacja z flagami, transparentami.
Miêdzy zwi¹zkowcami platformy graj¹ce polsk¹ muzykê rockow¹. Nad
Sejmem z kr¹¿¹cego nad manifestantami sterowca zosta³y zrzucone ulot-
ki. Rozstawiono 560 krzese³ jako symbol interesowno�ci polskich polity-
ków.

W przerwach miêdzy koncertami na telebimach by³y wy�wietlane klipy
wideo z  niespe³nionymi obietnicami rz¹dz¹cej koalicji. S¹ tam m.in. takie
pere³ki jak �Naczeln¹ zasad¹ polityki finansowej mojego rz¹du bêdzie
stopniowe obni¿anie podatków i innych danin publicznych� czy �Tanie
pañstwo dziêki tej ekipie i tej koalicji stanie siê faktem szybciej ni¿ ktokol-
wiek mo¿e siê spodziewaæ�. W obu przypadkach s¹ to cytaty z Donalda
Tuska.

Pawe³ Kukiz w trakcie koncertu powiedzia³, ¿e obecnie partie polityczne
nie dbaj¹ o zwyk³ych ludzi. Historia zatoczy³a ko³o. �Solidarno�æ� � tak jak
w latach 80-tych � ma i teraz wiele do zrobienia nie tylko w sprawach
pracowniczych ale i w sferze samej demokracji.

Podczas koncertu by³y zbierane podpisy pod obywatelskim projektem
ustawy o podniesieniu p³acy minimalnej. Ka¿dy, kto jeszcze nie popar³

cze zatrudnione na frontach eksploatacyjnych oddzia³ów górniczych mieli
zagwarantowan¹ 53% sta³¹ premiê akordow¹ z czê�ci �A�. Uwaga ta nie
zosta³a w ogóle wziêta pod uwagê, a wrêcz uznana jako zamach na przy-
jête zasady. A to przecie¿ szczególnie dla tych grup zawodowych wpro-
wadzono nowe zasady premiowania.

Nie do przyjêcia jest uzale¿nienie udzia³u pracowników w podziale �rod-
ków w czê�ci �B� od spe³nienia w danym miesi¹cu nastêpuj¹cych warun-
ków: przepracowania przy pracach, które  uprawniaj¹ do ewentualnego
otrzymania premii �B� co najmniej po³owy faktycznego czasu pracy i
osi¹gniêcia w ramach funduszu czê�ci �A� premii w wysoko�ci 53%. W
pierwszym przypadku wystarczy, ¿e pracownik pójdzie na d³u¿szy urlop
lub chorobowe, przez co zostanie pozbawiony premii. Je�li chodzi o
osi¹gniêcie w czê�ci �A� premii w wysoko�ci 53%, daje to mo¿liwo�æ
czêstego odbierania pracownikom pieniêdzy nawet je�li zabraknie im
jednego procenta. Poza tym dotyczy to wy³¹cznie pracowników, którzy
pracuj¹ w przodku. Czy¿by chcia³o siê ich motywowaæ strachem, by kosz-
tem zdrowia i ¿ycia ludzkiego robili wszystko szybciej?

Za wielce niesprawiedliwe jest pozostawienie, jako jedynej grupie, bez
zmian przez Dyrekcjê w Regulaminie 16% premii dla pracowników na
stanowiskach robotniczych pod ziemi¹ zatrudnionych poza frontami eks-
ploatacyjnymi. Postulujemy podwy¿szenie premii dla tej grupy pracow-
niczej do 23%. Analogicznie na stanowiskach robotniczych na powierzch-
ni do wysoko�ci 22%.

Postulujemy �wprowadzenie taryfikacji robót� dla pracowników zatrud-
nionych na oddzia³ach eksploatacyjnych na poziomie kategorii zaszere-
gowania nie mniejszej ni¿ 12 kategoria. Je�li najwa¿niejsze oddzia³y maj¹
byæ lepiej op³acane, to powinny zaczynaæ od wy¿szej stawki � zgodnie z
za³o¿eniami Dyrekcji i Zarz¹du.

Zlikwidowanie funduszu premiowego czê�ci �C� i przeniesienie uwolnio-
nych �rodków finansowych na podwy¿szenie stawek osobistego zasze-
regowania, dziêki czemu pracownicy bardziej odczuj¹ przyrost p³ac ni¿
fundusz premiowy, który zwiêkszy zarobki osobom na wysokop³atnych
stanowiskach z fikcyjnymi zas³ugami.

projektu �Solidarno�ci�, móg³ to zrobiæ pod jednym z czterech parasoli z
logo inicjatywy �Podnie�my Polakom p³acê minimaln¹�. Zwi¹zkowcy roz-
dawali ulotki informuj¹ce o prowadzonej przez NSZZ �Solidarno�æ� akcji
�Stop �wiatowej kampanii antywêglowej� informuj¹ce o bardzo nieko-
rzystnych dla Polski skutkach wprowadzenia pakietu klimatyczno-ener-
getycznego.

�Nie ¿yczê wam, aby w Polsce dzia³o siê to, co teraz w Grecji� � zwróci³ siê
do manifestantów Georgios Dassis, przewodnicz¹cy grupy zwi¹zkowej
w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Spo³ecznym � �U nas Komisja
Europejska i Miêdzynarodowy Fundusz Walutowy wprowadzaj¹ program,
którego realizacja uderzy w zwyk³ych ludzi. ¯yczê wam odwagi i si³y.
Walka jest trudna, ale wygramy j¹, bo to my mamy racjê.�

�Przekazujê pozdrowienia od 60 mln zwi¹zkowców w Europie, których
dzi� reprezentujê� � mówi³ Józef Niemiec, zastêpca sekretarza generalne-
go Europejskiej Konfederacji Zwi¹zków Zawodowych � �Akcja, któr¹ pro-
wadzicie to odbicie tego co dzieje siê w Polsce i w innych krajach. W
naszym regionie rz¹dy wykorzystuj¹ kryzys, aby atakowaæ p³ace pracow-
ników, blokowaæ ich wzrost, mimo ¿e sytuacja w naszym regionie nie
by³a taka z³a. Jeszcze gorsze jest to, ¿e w zwi¹zkowcach widz¹ swoich
wrogów, tak jakby rozwój kraju móg³ siê odbyæ bez udzia³u pracowni-
ków.�

Piotr Duda, przewodnicz¹cy Komisji Krajowej przemawia³ jako ostatni.
Stwierdzi³, ¿e choæ ¿yjemy w wolnym i demokratycznym kraju, to nie jest
to kraj wolny od patologii spo³ecznych. Zwi¹zek zawodowy �Solidar-
no�æ� ponownie musi i�æ pod pr¹d. �Odegrali�my w Polsce i Europie
wa¿n¹ rolê, a dzisiaj znowu musimy upominaæ siê o sprawy spo³eczne. Tu
obok jest krzy¿, tutaj w 2003 roku Ojciec �wiêty mówi³ do �Solidarno�ci�,
¿e rz¹dz¹cy siê zmieniaj¹, a zwyk³ym ludziom zawsze trzeba pomagaæ i
musz¹ to robiæ zwi¹zki zawodowe. W ostatnich dniach prze¿ywali�my
rocznice poznañskiego i radomskiego czerwca, rocznice Ursusa i P³ocka.
Mówi³em tam pod pomnikami, ¿e w³adza nie wyci¹gnê³a ¿adnych wnio-
sków z tamtych wydarzeñ. Wtedy nie chcia³a rozmawiaæ z robotnikami i
dzisiaj � mimo, ¿e to inna w³adza � te¿ nie chce rozmawiaæ ze zwi¹zkami
zawodowymi, prowadzi dialog sama ze sob¹. Wtedy mówiono, ¿e prote-
stuj¹cy to warcho³y i chuligani, dzisiaj mówi siê podobnie. Kiedy� by³a
propaganda, dzisiaj jest marketing polityczny. Ja mam koszulkê � �Nie
jestem chuliganem, jestem zwi¹zkowcem�, ona przypomina zwi¹zkowe
postulaty. Chcemy rozmawiaæ, chcemy prawdziwego dialogu z w³adz¹.
Wywalczyli�my tu demokracjê, teraz mamy prawo okazywaæ niezadowo-
lenie. Zobaczcie co siê dzieje we Francji � tam w³adza te¿ nie chce rozma-
wiaæ ze strona spo³eczn¹. Zwracam siê do m³odych ludzi � kochani,
obud�cie siê. Jeste�my tu te¿ w waszym imieniu. P³aca minimalna, �mie-
ciowe umowy o pracê. To nie pozwala na rozpoczêcie normalnej pracy
zawodowej. Nie sied�cie w domu. Narzekacie, a dzisiaj was tu nie ma z
nami. Rz¹dz¹cym w³a�nie o to chodzi�.

Nastêpnie zwi¹zkowcy przemaszerowali pod Sejm i do Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów. Tam udali siê do premiera Donalda Tuska sk³adaj¹c mu
petycjê o nastêpuj¹cej tre�ci:

Kilkadziesi¹t tysiêcy cz³onków Niezale¿nego Samorz¹dnego Zwi¹zku Za-
wodowego �Solidarno�æ� przyby³o dzi� do Warszawy, by zaprotestowaæ
przeciwko rosn¹cym cenom, coraz wiêkszej biedzie, wysokiemu bezro-
bociu. Przyjechali�my do stolicy, bo zg³aszane przez nas od wielu miesiê-
cy postulaty i apele pozostaj¹ bez reakcji ze strony rz¹du. Dialog spo³ecz-
ny jest dzi� w Polsce martwy i � co przykro przyznaæ � du¿a w tym zas³uga
Pana osobi�cie i kierowanego przez Pana rz¹du.

Niezale¿ny Samorz¹dny Zwi¹zek Zawodowy �Solidarno�æ� nigdy nie zgo-
dzi siê jednak na takie lekcewa¿enie. W Statucie naszej organizacji priory-
tetowe s¹ zadania zwi¹zane z zabezpieczeniem praw pracowniczych, prze-
ciwdzia³aniem bezrobociu oraz ochron¹ interesów materialnych i socjal-
nych naszych cz³onków. Ale Statut nak³ada na nas równie¿ obowi¹zek
podejmowania dzia³añ w duchu dialogu spo³ecznego. Dlatego realizuj¹c
to zadanie po raz kolejny przedstawiamy nasze postulaty.

Niezale¿ny Samorz¹dny Zwi¹zek Zawodowy �Solidarno�æ� oczekuje od
rz¹du:
- uniezale¿nienia wysoko�ci minimalnego wynagrodzenia za pracê od
arbitralnych decyzji politycznych i wprowadzenie mechanizmu podwy¿-
szania minimalnego wynagrodzenia do wysoko�ci 50% przeciêtnego
wynagrodzenia w gospodarce narodowej w tempie zgodnym z tempem
wzrostu gospodarczego,
- czasowego obni¿enia akcyzy na paliwa,
- uruchomienia �rodków pozostaj¹cych w dyspozycji Funduszu Pracy na
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aktywne formy walki z bezrobociem i wsparcie rynku pracy,
- podwy¿szenia progów dochodowych uprawniaj¹cych do korzystania
ze �wiadczeñ z pomocy socjalnej oraz podwy¿szenia wysoko�ci tych
�wiadczeñ,
- zablokowania wprowadzania pakietu klimatyczno-energetycznego w
obecnym kszta³cie, a nastêpnie renegocjacji jego zapisów,
- prowadzenia aktywnej polityki prorodzinnej, w tym wprowadzenia sta-
bilnych zasad zatrudniania ludzi m³odych.

Domagamy siê równie¿ otwarto�ci i zaanga¿owania w rozwi¹zywanie
problemów poszczególnych ga³êzi gospodarki. Od wszystkich cz³onków
rz¹du oczekujemy pilnego podjêcia rzeczywistego dialogu z przedstawi-
cielami bran¿ i wypracowania sposobów rozwi¹zania problemów doty-
kaj¹cych miliony pracowników s³u¿by zdrowia, o�wiaty, przemys³u, han-
dlu, us³ug i innych dziedzin gospodarki.

Panie Premierze, chcemy wyra�nie zaznaczyæ, ¿e powy¿sze postulaty nie
maj¹ partykularnego charakteru. To nie jest katalog ¿yczeñ grupy zwi¹z-
kowych dzia³aczy, ale zbiór wa¿nych oczekiwañ spo³ecznych, które milio-
nom Polakom pozwol¹ choæ trochê ³atwiej zwi¹zaæ koniec z koñcem.
Dlatego apelujemy o potraktowanie ich z ca³¹ powag¹, na jak¹ zas³uguj¹.

W imieniu NSZZ �Solidarno�æ� przewodnicz¹cy
Piotr Duda

Dzia³ Informacji Komisji Krajowej

Pierwsza rocznica �mierci
kapelana �Solidarno�ci�

12 lipca minê³a pierwsza rocznica �mierci ksiêdza pra³ata Hen-
ryka Jankowskiego, kapelana �Solidarno�ci�. Ksi¹dz Jankow-
ski przez 34 lata by³ proboszczem parafii �w. Brygidy w Gdañsku.

Dziêki niemu ko�ció³ zosta³ odbudowany po zniszczeniach dokona-
nych przez Armiê Czerwon¹. Pra³at zwi¹za³ siê z �Solidarno�ci¹� ju¿
w sierpniu 1980 r. W sierpniu odprawi³ pierwsz¹ mszê dla strajkuj¹-
cych robotników w Stoczni Gdañskiej im. Lenina. Po wprowadzeniu
stanu wojennego organizowa³ pomoc dla represjonowanych i po-
trzebuj¹cych w ramach Komisji Charytatywnej przy ko�ciele �w. Bry-
gidy.

Wspó³pracowa³ z podziemnymi strukturami �S�, m.in. przy przeka-
zywaniu sprzêtu i materia³ów poligraficznych przemycanych z za-
granicy. W 1988 r. w pomieszczeniach przy ko�ciele �w. Brygidy
mia³a siedzibê Krajowa Komisja Wykonawcza NSZZ �S�, która koor-
dynowa³a przebieg strajków w ca³ej Polsce. W maju i sierpniu 1988
r. ks. pra³at odprawia³ msze dla strajkuj¹cych w Stoczni Gdañskiej.

Wyró¿niony m.in. tytu³em Honorowego Obywatela Miasta Gdañska
i Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W listopadzie 2005 r. ks.
Henryk Jankowski zosta³ uhonorowany medalem �Zas³u¿ony dla
NSZZ Solidarno�æ�. W Gdañsku powsta³ Spo³eczny Komitet Budo-
wy Pomnika Ks. Henryka Jankowskiego. Pomys³odawcy chcieliby,
aby po�wiêcenie i ods³oniêcie pomnika nast¹pi³o w rocznicê Poro-
zumieñ Sierpniowych. Pomnik ma stan¹æ przy Bazylice �w. Brygidy
w Gdañsku.

Dzia³ Informacji KK

Chocholi Taniec
Kolejny raz jaka� dziwna choroba dopada nasze spo³eczeñstwo -
oczywi�cie nie wszystkich. Dotyczy to w takim samym stopniu na-
szych polityków. Dzisiaj ka¿dy z kim siê nie rozmawia psioczy na
obecn¹ sytuacjê w kraju. Kurcz¹ siê miejsca pracy i przez kolejne
podwy¿ki cen gazu, energii elektrycznej, paliw i towarów konsump-
cyjnych trudniejsza sytuacja ka¿dego z nas staje siê coraz bardziej
odczuwalna. Zdecydowana wiêkszo�æ dzi� narzekaj¹cych zapomnia³a
ju¿, ¿e obecn¹ sytuacjê zafundowa³a sobie z w³asnego niewymuszo-
nego wyboru, oddaj¹c swój g³os w poprzednich wyborach parla-
mentarnych. A dzi� narzekanie niczego nie zmieni, nawet gdyby�my
p³akali przed ekranem TVN-u, nikt naszych ³ez nie dostrze¿e i chus-
teczki nam nie poda.

Je¿eli nie zm¹drzejemy po tych czteroletnich do�wiadczeniach i da-
lej bêdziemy wybierali: Tusków, Niesio³owskich, Napieralskich czy
Kaliszów to ponarzekamy kolejne cztery lata a oni bêd¹ mieli nas
g³êboko w d� Celowo podrzuca siê nam tematy zastêpcze, ekscytu-
jemy siê nasz¹ prezydencj¹, prze¿ywamy ciê¿k¹ sytuacjê ekonomiczn¹
w Grecji i có¿ z tego jak my sami w szaleñczym tempie biegniemy
prost¹ drog¹ do bankructwa przy prawie 800 mld z³ d³ugu w ogrom-
nej czê�ci zaci¹gniêtego przez ekipê Tuska. Ten d³ug podobnie, jak
zaci¹gniêty kredyt choæby przez ka¿dego z nas przyjdzie sp³acaæ.
Wszystko co by³o mo¿liwe w naszym kraju do sprzeda¿y zosta³o ju¿
dawno puszczone za grosze, a politycznym kolesiom zawsze co� z
tego skapnie. Tego d³ugu inaczej, jak tylko przez drastyczne ciêcia, a
przez to jeszcze g³êbsze siêgniêcie do naszych portfeli, sp³aciæ siê
nie da.

No có¿, dalej mo¿emy biadoliæ i co z tego, dzisiaj Grecy oprócz tego,
¿e narzekaj¹ to w spo³ecznym prote�cie wyszli na ulice, ale w³adza
zamiast wys³uchiwaæ ich argumentów, u¿y³a argumentu si³y i tak
dobrano im siê do pieniêdzy. Czy tego chcemy? A co wyprawiaj¹
politycy PO i SLD? Zajêci s¹ transferami, jak w �wiecie pi³karskim, a
cel jest ci¹gle ten sam � jak nas ograæ. Je¿eli jeszcze ten mecz prze-
gramy bêdzie 2:0, a za rozgrywki i cztery lata beznadziei i tak my
zap³acimy. Wiêc mo¿e, tak¹ mam bynajmniej nadziejê, do pa�dzierni-
kowych wyborów spo³eczeñstwo na tyle zm¹drzeje, ¿e pokusimy siê
o wygran¹?

Zezowate Szczê�cie

Drogi bal
Kolejny raz Donek pi³karzyk pokaza³, ¿e nie obchodz¹ go wcale pro-
blemy zwyk³ych obywateli. Czemó¿ ma siê biedaczysko martwiæ wzra-
staj¹cym bezrobociem, naprêdce za bezcen wysprzedawanym ma-
j¹tkiem narodowym, gdzie w wielu przypadkach tych transakcji jest
jakie� drugie dno, galopuj¹cym zad³u¿eniem d³ugu publicznego,
który za kilka lat mo¿e byæ przyczyn¹ do powtórki z dramatu grec-
kiego. Najwa¿niejszym zadaniem dla obecnie rz¹dz¹cych jest dobra
zabawa i to robi¹, harcerzyk Donek przesta³ graæ w pi³kê z kolesiami,
bo Ci go zaczêli ogrywaæ, przeniós³ siê na boiska z dzieæmi.

Teraz przez pó³ roku bêdzie trwa³a zabawa medialna w Polsk¹ prezy-
dencjê. Oczywi�cie twarz¹ prezydencji bêdzie Donek, Kuba W. i Mo-
nika O. To wystarcza dla choæ trochê zorientowanych o powadze
ca³ego przedsiêwziêcia. Na potrzeby czysto marketingowe i przed-
wyborcze premier zabroni³ organizowania jakichkolwiek manifesta-
cji, budowania autostrad, mówienia o polskiej biedzie, to mo¿e po-
psuæ dobre samopoczucie bawi¹cych siê na prezydencji. Dzieñ wcze-
�niej odby³a siê jedna z najwiêkszych manifestacji w Warszawie
zorganizowana przez �Solidarno�æ� pod has³em �polityka wasza,
bieda nasza� i jako� TVN-owski �mig³owiec, który kr¹¿y³ nad mani-
festantami nie zauwa¿y³ ani manifestuj¹cych, ani biedy.

Wa¿ne, ¿e dobre samopoczucie i bal trwa. Codziennie us³u¿ne me-
dia bêd¹ pokazywaæ nam, jak w asy�cie dostojnych go�ci na salony
kroczy �droga Angela i tow. Putin�, a wy wyborcy platformy patrzcie
i podziwiajcie, ile tokaju i szampana wypijemy, a rachunek i tak
zap³ac¹ Polacy. Maj¹ smyka³kê by zadbaæ o w³asny interes � to
trzeba im przyznaæ. W tej konkretnej sytuacji g³owê zaprz¹ta jedna
my�l, czy dalej resztki polskiego maj¹tku za bezcen bêd¹ trafiaæ w
obce i kolesiów rêce, czy dalej pod rz¹dami libera³ów bêdziemy
stawali siê ¿ebrakami i po�miewiskiem Europy? To od nas w nad-
chodz¹cych wyborach, nie tylko tych wykszta³conych m³odych lu-
dzi z du¿ych miast, bêdzie zale¿a³o czy ten bal bêdzie ich ostatnim.

Górnik z ZG �Lubin�


