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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

Nowy Rok to czas Wielkich Pragnieñ i Nadziei
Ka¿dy z nas ma nadziejê, ¿e wraz z nastaniem 2012 r. nadejd¹ lepsze czasy.
W 2008 roku straszono nas kryzysem i wykluczono jakiekolwiek podwy¿ki.
Minê³y cztery lata, firma ma siê wietnie, a podwy¿ek wci¹¿ nie ma.
Za wyj¹tkiem Zarz¹du, który na sobie nie oszczêdza.
2011 rok by³ rekordowy dla KGHM-u.
Jednak¿e rekordowy zysk uzyskano poprzez sprzeda¿
aktywów telekomunikacyjnych i planuje siê wydaæ parênacie miliardów
na inwestycje zagraniczne, dywidendê oraz skup akcji.

Jaki bêdzie kolejny 2012 rok?

Z zapowiedzi obecnego rz¹du czekaj¹ nas ciê¿kie czasy.
Wprowadzany podatek od wydobycia miedzi mo¿e okazaæ siê
zbyt du¿ym ciê¿arem do udwigniêcia.
Do tego, jak ju¿ wczeniej wspomnielimy, KGHM kupuje kopalnie za granic¹,
przez co mog¹ upaæ inwestycje w naszym regionie.
Sk³adamy ¿yczenia pracownikom KGHM, górniczym i hutniczym emerytom i rencistom,
cz³onkom rodzin ludzi zwi¹zanych z Polsk¹ Miedzi¹
oraz wszystkim Czytelnikom Pryzmatu.
Oby pracownicy utrzymali stabilnoæ zatrudnienia w Polskiej Miedzi
i otrzymali od wielu lat oczekiwane podwy¿ki p³ac.
Spe³nienia marzeñ, zdrowia, szczêcia i realizacji podjêtych postanowieñ noworocznych.
Oby ka¿dy nastêpny dzieñ by³a dla Was lepszy od poprzedniego
i skoñczy³ siê nareszcie czas wiecznej
pogoni za pieni¹dzem, a rozpocz¹³ okres normalnego ¿ycia, w którym jest czas na wszystko:
pracê, wypoczynek, a zw³aszcza na ¿ycie rodzinne.

Do Siego Roku!
¯ycz¹:
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi
NSZZ Solidarnoæ
Komisje Zak³adowe i Miêdzyzak³adowe
NSZZ Solidarnoæ
oraz Redakcja Pryzmatu

To by³a kumulacja nienawici w³adzy do ludzi

30. rocznica pacyfikacji
ZG Rudna

Obchody okr¹g³ej rocznicy rozpoczê³y siê 17 grudnia uroczyst¹ Msz¹
wiêt¹ w kociele wiêtej Barbary w Polkowicach. Rocznicê pacyfikacji upamiêtniono powiêceniem miedzianej tablicy przypominaj¹cej
o wydarzeniach. Koncelebrowanej mszy wiêtej przewodniczy³ jego
ekscelencja ksi¹dz biskup Marek Mendyk, a kazanie wyg³osi³ ksi¹dz
Jerzy Gniatczyk  jeden z uczestników tamtych wydarzeñ.
W kociele w. Barbary zawis³a tablica o nastêpuj¹cej treci:

Absurdy w ZWR
Prywatny folwark
G³ówny in¿ynier ZWR ds. Automatyki  Kierownik Wydzia³u TA  z przepracowania, wobec nat³oku zajêæ, licznymi obowi¹zkami ze swojego zakresu jak i spoza, proponuje m³odym wykszta³conym pracownikom zmianê
stanowiska pracy ze stanowiska robotniczego na nierobotnicze, ma siê
rozumieæ nie za darmo  w zamian za zapisanie siê do zwi¹zku administracji i dozoru. Oczywicie rzadko dotrzymuje zobowi¹zañ, ale nie o to
chodzi. Wykorzystuje swoj¹ niew¹tpliwie wysok¹ pozycjê. Widocznie ten
Pan ma niewiele do roboty i pieni¹dze bierze za darmo, byæ mo¿e niepotrzebne jest to stanowisko? Chyba, ¿e te obiecanki ma w zakresie swoich
obowi¹zków. Nadmieniamy, ¿e jest on czo³owym dzia³aczem w/w zwi¹zku, ale nie przeszkadza mu to, ¿e ³amie Kodeks Pracy art. 113, 183a , 183b 
zakaz dyskryminacji i nierównego traktowania w zatrudnieniu, choæ powinien staæ na stra¿y prawa pracy, to stoi na stra¿y swojego zwi¹zku.
Ciekawe, co na to Dyrektor O/ZWR, czy co wie o proponowanych awansach obiecywanych przez tego Pana?
Bat na pracowników
Poleceniem s³u¿bowym z dnia 07.12.2011 r. usankcjonowano kolejny
absurd w Zak³adach Wzbogacania Rud w Polkowicach pod tytu³em okrelenia zakresu wiedzy teoretycznej niezbêdnej do wykonywania pracy na
stanowiskach robotniczych  czy na innych stanowiskach taka wiedza nie
jest wymagana? Czy¿by do tej pory pracownicy takiej wiedzy nie posiadali? Przecie¿ s¹ poddawani szkoleniom stanowiskowym, z zakresu BHP
oraz przeciwpo¿arowym i s¹ to szkolenia cotygodniowe  bynajmniej takie powinny byæ. Je¿eli za chodzi o wiedzê uprawniaj¹c¹ do wykonywania pracy, pracownicy s¹ codziennie poddawani takiemu egzaminowi, gdzie
pomimo skandalicznie niskiego zatrudnienia i niejednokrotnie fatalnej organizacji pracy, pracownicy wykazuj¹ wysok¹ znajomoæ wiedzy teoretycznej, jak i wiedzy praktycznej. W zamian za to powiêcenie Dyrekcja
szykuje kolejny bat  pastwienie siê podczas sprawdzania wiedzy. Czy¿by
Dyrekcja tego zak³adu ju¿ nic ciekawego nie mia³a do zaoferowania pracownikom i wyczerpa³a wszystkie ekstra pomys³y pomocne w zarz¹dzaniu? Zosta³y jej tylko sprawy ma³o istotne, takie jak rozpêtywania kolejnych konfliktów, których w tym zak³adzie nie brakuje. Czyli od wojny do
wojny i jako tam bêdzie, oczywicie kosztem pracownika.

W kolejnych latach zarówno spadek ceny miedzi jak i jego
wzrost mog¹ spowodowaæ kryzys w KGHM

Drakoñski podatek
Po mszy wiêtej, wieck¹ czêæ uroczystoci, prowadzi³ Józef Czyczerski, Przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ. G³os zabra³ m.in. £ukasz So³tysik z Instytutu Pamiêci Narodowej, który wyg³osi³ referat o strajku i jego konsekwencjach dla zag³êbia
miedziowego. Doda³, ¿e wnikliwie zbada temat wydarzeñ sprzed 30-tu lat
i miejmy nadziejê zaprezentuje wyniki badañ za rok. Zas³u¿eni ksiê¿a Zbigniew Do³hañ, Jerzy Gniatczyk i Eugeniusz Jankiewicz odznaczeni zostali
medalami za zas³ugi dla ZG Rudna. Wród goci byli obecni uczestnicy
tamtych wydarzeñ: Andrzej Poroszewski, Franciszek Kamiñski, Stanis³aw
Lembas i Edward Wóltañski, przewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu Zag³êbie
Miedziowe NSZZ Solidarnoæ Bogdan Or³owski oraz senator Dorota
Czudowska i pos³anka Marzena Macha³ek.
Po wprowadzeniu stanu wojennego 5,5-7 tys. górników rozpoczê³o strajk
14 grudnia. Informacja o ofiarach w kopalni Wujek dotar³a do strajkuj¹cych 16 grudnia  wiedzieli, ¿e bêd¹ nastêpni. Oddzia³y ZOMO spacyfikowa³y strajk w kopalni Rudna 17 grudnia. Strzelano do ludzi, rozpylano
gaz i polewano wod¹ przy 18 stopniach mrozu. Górnicy uciekaj¹c z kopalni schronili siê w polkowickich kocio³ach w. Barbary i w. Micha³a w
Rynku. Nikt nie zgin¹³, ale wielu ucierpia³o. Strajkuj¹cy zostali zwolnieni z
pracy i nie wszystkich ponownie przyjêto. Czêæ z protestuj¹cych s¹dy
osadzi³y w wiêzieniach. To by³a kumulacja nienawici w³adzy do ludzi.
16 grudnia 1981 roku by³ dramat w kopalni Wujek, a 17 grudnia tu
mia³a polaæ siê krew. Mia³y zgin¹æ setki ludzi. Gdyby nie kap³ani, by³by
dramat  podsumowuje Józef Czyczerski.

Rz¹d Platformy Obywatelskiej chce wprowadziæ podatek od wydobycia miedzi trzykrotnie wy¿szy od redniej na wiecie. Przy czym wiêkszoæ kopalni w innych krajach, to kopalnie odkrywkowe, gdzie koszt
wydobycia jest znacznie ni¿szy. Sytuacja jest tym bardziej dziwna, ¿e
zamiast zwiêkszyæ dotychczasowe podatki od wydobycia, stosuje siê
tak naprawdê rozwi¹zanie z przeznaczeniem dla jednej firmy w Polsce. Jest tyle ró¿nego rodzaju kopalin w Polsce a powstaje ustawa
specjalnie dla naszej firmy. Czyli wracamy do gospodarki rêcznie sterowanej  uwa¿a Przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej Górnictwa Rud
Miedzi NSZZ Solidarnoæ Józef Czyczerski. Gdzie zasada równego
traktowania przedsiêbiorców przez prawo? Dla prywatnych podmiotów tworzy siê strefy ekonomiczne i gwarantuje zwolnienia z podatków. Platforma Obywatelska uzna³a KGHM za dojn¹ krowê, z której
mo¿na wycisn¹æ wiêcej ni¿ jest w stanie daæ.
Ustawa dotyczy opodatkowania miedzi i srebra, tylko dlaczego rz¹d PO
wybra³ wy³¹cznie te dwa surowce? W dodatku zrobiono to w tempie nigdy wczeniej niespotykanym. W cztery miesi¹ce spó³ka musi dostosowaæ siê do wymogów ustawy, a wbrew pozorom to wcale nie takie proste. Przygotowawczy okres czasu w przypadku górnictwa powinien wynieæ przynajmniej trzy lata. Nale¿y uwzglêdniæ d³ugie okresy zwrotu z
inwestycji w dzia³alnoci górniczej. KGHM bêdzie musia³ zweryfikowaæ
swoj¹ strategie i zaplanowane inwestycje. Mo¿e siê okazaæ, ¿e trzeba bêdzie wycofaæ siê z ekspansji do innych krajów, co przynios³oby realne
straty zainwestowanych pieniêdzy. Jeszcze gorszy scenariusz zak³ada
wstrzymanie zapowiadanych szumnie inwestycji w zag³êbiu miedziowym,
a wiêc eksploatacja ograniczy³aby siê do ju¿ udostêpnionych z³ó¿. Konieczne jest równie¿ kilka miesiêcy czasu w celu przygotowania siê organizacyjno-technicznego do obs³ugi podatku. Projekt ustawy wymaga spe-

cjalnych wag z legalizacj¹ do ustalania masy koncentratu oraz specjalnej
jednostki akredytacyjnej, która kontrolowa³aby przebieg tych procesów.
Dotychczas wszystko odbywa³o siê wewn¹trz KGHM, teraz trzeba bêdzie
bezsensownie zwiêkszyæ koszty produkcji.

cie. W 2010 r. suma wszystkich op³at i podatków, wraz z dywidend¹,
wynios³a 2,5 mld z³. Z naszych symulacji wynika, ¿e gdyby w takich warunkach doszed³ podatek od kopalin i wynosi³by 1,9 mld z³, to suma ta
uros³aby do 4,4 mld z³. To 97% zysku.

Podatek kopalniany ze z³ó¿ miedzi i srebra ma przynieæ bud¿etowi 1,8
mld z³ w 2012 r., a w kolejnych latach 2,2 mld z³  tak twierdzi ministerstwo finansów, które wyznaczy³o datê wejcia ustawy w ¿ycie na 1 marca
2012 r. Ustawa podatkowa pisana by³a z tak¹ prêdkoci¹ i jakoci¹, co
uczeñ przepisuj¹cy zadanie od kolegi przed lekcjami. Osoby, które przygotowywa³y ustawê nie zastanowi³y siê nad skutkami tak wysokich stawek podatku. Na wartoæ miedzi maj¹ wp³yw dwa czynniki: kurs dolara i
cena miedzi liczona w dolarach. Przy cenie miedzi przeliczonej na PLN 52 tys. z³ za tonê podatek wynosi 32 tys. z³ (najwy¿szy próg podatkowy).
Hipotetyczny podatek za produkcjê miedzi za 2010 rok wyniós³by 13,6
mld z³, podczas gdy przychody spó³ki wzros³yby o oko³o 12,4 mld z³, tak
wiêc STRATA Spó³ki wynios³aby 1,2 mld z³!!! Podobnie by³oby w czêci
podatku p³aconego od srebra. Jaki jest wiêc sens ustawy, która doprowadzi do zamkniêcia spó³ki? A mo¿e Platformie Obywatelskiej o to chodzi!

Mamy 18,6 tys. osób zatrudnionych w KGHM, kolejne 8 tys. w grupie
kapita³owej. W sumie z KGHM, razem z podmiotami wiadcz¹cymi us³ugi
dla koncernu, ¿yje ok. 100 tys. osób. W tym kontekcie trzeba zadaæ
pytanie o sensownoæ tak restrykcyjnych op³at. Zapewni¹ one bud¿etowi
godziwe wp³ywy, ale tu chodzi o przysz³oæ ca³ego zag³êbia miedziowego  doda³ w wywiadzie Herbert Wirth. Prezes odrobi³ lekcje  prawdopodobnie przeczyta³ poprzednie numery Pryzmatu. Szkoda tylko, ¿e
potrzebowa³ czterech tygodni, by dojæ do takich wniosków i lata, ¿eby
zauwa¿yæ czynnik ludzki w naszym regionie.

Na przyk³adzie 2010 r. obliczylimy, ¿e nowy podatek stanowi³by, a¿ 41%
zysku. Nie ma potrzeby dokonywaæ skomplikowanych analiz, ¿eby stwierdziæ, ¿e nowy podatek bêdzie mia³ ogromny wp³yw na mo¿liwoci rozwojowe spó³ki. Z pewnoci¹ wp³ynie tak¿e na poziom wynagrodzeñ za³ogi 
w sposób bezporedni poprzez obni¿enie wysokoci dodatkowej nagrody rocznej (za rok 2010 nagroda roczna z zysku obni¿y³aby siê z 24%
wynagrodzeñ rocznych do 18,5%), a w sposób poredni w wyniku pogarszania siê sytuacji ekonomicznej spó³ki. równie¿ strac¹ na nim akcjonariusze  w wyniku spadku wartoci spó³ki oraz zasadniczego ograniczenia zdolnoci spó³ki do wyp³at dywidendy.
Po og³oszeniu szczegó³ów dotycz¹cych podatku od wydobycia miedzi i
srebra, po raz kolejny obni¿y³ siê kurs akcji KGHM. Od expose premiera,
w którym zapowiedzia³ wprowadzenie podatku, wartoæ spó³ki spad³a z
34 mld z³ do 21 mld z³  prawie o 40%. Analitycy gie³dowi nie dziwi¹ siê
reakcjom inwestorów, jeli nowy podatek zostanie wprowadzony w formie zapowiadanej przez ministra finansów, to prêdzej czy póniej KGHM
bêdzie musia³ zamykaæ nierentowne Oddzia³y.

Prezes Wirth zapowiedzia³, ¿e Spó³ka nie bêdzie w stanie ju¿ wykupiæ
10% akcji i nie rozpocznie siê wydobycie miedzi w Zag³êbiu Miedziowym
w pasie Grêbocice-Radwanice. Na zagraniczne Eldorado pieni¹dze s¹ zarezerwowane  Kanadyjczycy mog¹ spaæ spokojnie. O dziwo Prezes uwa¿a,
¿e ministerstwo finansów nie ma racji w kwestii wysokoci podatku na
kolejne lata i wyniesie nie 2,2 mld z³, lecz 2,8 mld z³. Sk¹d taka niezale¿na
postawa? Nigdy zwi¹zki zawodowe nie by³y tak zgodne, jak za kadencji
Herberta Wirtha. Jest godnym namiestnikiem swojego urzêdu, a partia
rz¹dz¹ca takich nagradza. Widaæ to po naszych pos³ach z ramienia Platformy Obywatelskiej, jak walcz¹ o miejsca pracy mieszkañców Zag³êbia Miedziowego.

Dyrektor po kilkunastu miesi¹cach wyszed³ z letargu i przypomnia³ sobie o regulaminie premiowania

Regulamin na Rudnej
do konsultacji?

Innym problemem tego podatku jest fakt, ¿e nie ronie on proporcjonalnie. Przy cenie miedzi z roku 2010 w wysokoci 22 768 z³ jedna tona
wyprodukowanej miedzi obci¹¿ona by³aby podatkiem w wysokoci 4 100
z³. Po hipotetycznym wzrocie cen miedzi do 52 tys. z³ projektowany
podatek wzrós³by do 32 tys. z³. Cena miedzi ronie o 228%, podczas gdy
podatek o 780%, ponad trzykrotnie wiêcej! Czy firma ma byæ karana za
to, ¿e dobrze prosperuje? Takie drakoñskie dzia³ania odbieramy jednoznacznie jako zemstê polityczn¹ rz¹du Tuska za strajk za³óg górniczych
KGHM z sierpnia 2010 roku w obronie Polskiej Miedzi.

Projekt regulaminu premiowania ZG Rudna zosta³ skierowany do
konsultacji przez dyrektora. Proponowane s¹ zapisy dotycz¹ce zasad
wprowadzania zmian, a konkretnie, by nie konsultowaæ siê ze Zwi¹zkami Zawodowymi i móc legalnie zmieniæ np. regulamin. Regulamin
premiowania, który zosta³ wprowadzony niezgodnie z prawem, co przyzna³a Pañstwowa Inspekcja Pracy nakazuj¹c uzgodnienie treci regulaminu przez pracodawcê ze ZZ i wypracowanie wspólnego stanowiska. Ponad pó³tora roku po fakcie, dyrektor objawi³ swój pomys³owy
bubel.

Ustawa nie przewiduje rentownoci produkcji. Choæby firma przynosi³a
starty, podatek p³aciæ musi. Najni¿szy próg podatkowy obowi¹zuje przy
cenie miedzi 13 tys. z³ lub mniej. Wtedy podatek wynosi 130 z³ za tonê
miedzi. KGHM w najlepszym wypadku musi p³aciæ 55 mln z³ podatku
od miedzi. Jednak¿e ju¿ przy cenie 13 001 z³ (wzrost tylko o 1 z³) stawka
skacze do wysokoci 1 113 z³. Podatek tylko za mied wyniós³by 470 mln
z³

Dyrektor oprócz zapisów ograniczaj¹cych wp³yw organizacji zwi¹zkowych
na kluczowe dla pracowników kwestie zaproponowa³ jedynie kosmetyczne zmiany, kompletnie pomijaj¹c zg³aszane przez Solidarnoæ Zak³adów Górniczych Rudna istotne z perspektywy pracowników kwestie.
Konsekwentnie domagamy siê, aby wprowadziæ taki regulamin premiowania, by s³u¿y³ on ogó³owi pracowników, by³ sprawiedliwy i nie dyskryminowa³ zatrudnionych w oddzia³ach eksploatacyjnych i zatrudnionych
pod ziemi¹.

Przewodnicz¹cy SKGRM Józef Czyczerski zaopiniowa³ projekt ustawy o
podatku od wydobycia niektórych kopalin (opinia na stronie
www.skgrm.pl). Przez inwestorów zagranicznych w³adze polskie postrzegane zaczn¹ byæ jako nieobliczalne (nieprzewidywalne). W³adza je¿eli zechce wymyli i wprowadzi w ¿ycie w ci¹gu 4 miesiêcy podatek w dowolnej wysokoci. Niewielu inwestorów decydowaæ siê bêdzie na inwestycje
w Polsce o d³ugim okresie zwrotu. Przecie¿ po pojawieniu siê zysków,
rz¹d w Polsce ka¿dej chwili mo¿e powa¿n¹ jego czêæ (a nawet ca³y)
zabraæ poprzez wprowadzenie nowego podatku. Tak zepsuta atmosfera
do inwestowania prze³o¿y siê na spadek inwestycji, a ten prze³o¿y siê na
tempo wzrostu gospodarczego naszego kraju.  podsumowuje w opinii
Józef Czyczerski.
Prezes KGHM miesi¹c temu uzna³, ¿e wprowadzenie podatku jest dobrym pomys³em  czym okrzykniêto go Lizusem roku. Zszokowa³ t¹
informacj¹ ka¿dego choæ wiadomo, ¿e zosta³ mianowany na stanowisko
prezesa przez obecny rz¹d, któremu nie chce siê nara¿aæ. W tym przypadku milczenie faktycznie mog³o byæ z³otem. Herbert Wirth straci³ w
oczach ekonomistów i chcia³ odzyskaæ presti¿. Zrobi³ to miesi¹c po swojej wpadce, w wywiadzie udzielonym Dziennikowi Gazecie Prawnej: Wydaje mi siê, ¿e jest to najbardziej restrykcyjna formu³a podatkowa na wie-

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 pracownicze zatrudnione na frontach eksploatacyjnych oddzia³ów górniczych powinni mieæ
zagwarantowan¹ 53% sta³¹ premiê akordow¹ z czêci A. Uwaga ta nie
zosta³a w ogóle wziêta pod uwagê, a wrêcz uznana jako zamach na przyjête zasady. To przecie¿ szczególnie dla tych grup zawodowych wprowadzono nowe zasady premiowania.
Nie do przyjêcia jest uzale¿nienie udzia³u pracowników w podziale rodków w czêci B od spe³nienia w danym miesi¹cu nastêpuj¹cych warunków: przepracowania przy pracach, które uprawniaj¹ do ewentualnego
otrzymania premii B co najmniej po³owy faktycznego czasu pracy i osi¹gniêcia w ramach funduszu czêci A premii w wysokoci 53%. W pierwszym przypadku wystarczy, ¿e pracownik pójdzie na d³u¿szy urlop lub
chorobowe, przez co zostanie pozbawiony premii. Jeli chodzi o osi¹gniêcie w czêci A premii w wysokoci 53%, daje to mo¿liwoæ czêstego odbierania pracownikom pieniêdzy nawet jeli zabraknie im jednego
procenta. Poza tym dotyczy to wy³¹cznie pracowników, którzy pracuj¹ na
frontach eksploatacyjnych oddzia³ów górniczych. Czy¿by chcia³o siê ich

motywowaæ strachem, by kosztem 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 eksploatacyjnymi. Postulujemy podwy¿szenie premii dla tej grupy pracowniczej do 23%. Analogicznie na stanowiskach robotniczych na powierzchni
do wysokoci 22%.
Postulujemy wprowadzenie taryfikacji robót dla pracowników zatrudnionych na oddzia³ach eksploatacyjnych na poziomie kategorii zaszeregowania nie mniejszej ni¿ 12 kategoria. Jeli najwa¿niejsze oddzia³y maj¹
byæ lepiej op³acane, to powinny zaczynaæ od wy¿szej stawki  zgodnie z
za³o¿eniami Dyrekcji i Zarz¹du.
Jednoczenie wnosimy o zlikwidowanie funduszu premiowego czêci
C-1 i C-2 i przeniesienie uwolnionych rodków finansowych na podwy¿szenie stawek osobistego zaszeregowania, dziêki czemu pracownicy
bardziej odczuj¹ przyrost p³ac ni¿ poprzez fundusz premiowy, który zwiêksza zarobki osobom na wysokop³atnych stanowiskach z fikcyjnymi zas³ugami.

Czy skamienia³o?

Jestemy w okresie jednych z najpiêkniejszych polskich wi¹t  Bo¿ego
Narodzenia. Wiêkszoæ z nas wspólnie ze swoimi najbli¿szymi zasiad³a
do wigilijnego sto³u, zapewne by³ na nim bia³y op³atek, potrawy wigilijne
i sk³adane wzajemnie ¿yczenia. Zgodnie z nasz¹ odwieczn¹ tradycj¹ na
wi¹tecznym wigilijnym stole powinno siê znaleæ dodatkowe nakrycie i
miejsce dla niespodziewanego gocia, czy pamiêtamy o tym? Dzisiejszy
wiat jest tak zwariowany, trwa szaleñcza pogoñ i w tym miejscu nale¿y
postawiæ pytanie: gdzie i za czym tak pêdzimy, czy przys³owiowy konsumpcjonizm musi przes³oniæ nam wszystko, ¿e to ci¹g³e mieæ musi
byæ najwa¿niejsze? Gdzie i w którym miejscu powinna byæ pewna granica, ¿e powinnimy byæ, ale byæ ludmi odpowiedzialnymi, m¹drymi, ludmi
sumienia, ¿yczliwymi sobie nawzajem? W³anie ten moment ³amania siê
op³atkiem i sk³adanie sobie wzajemnie ¿yczeñ, czy nie jest czasem takim
elementem na pokaz, bo tak wypada? A przecie¿ op³atek, ¿³óbek i licha
stajenka to moment nowych, najwa¿niejszych narodzin naszego stwórcy
i Boga, ale to my na nowo winnimy staæ siê siostrami i braæmi tego
samego BOGA bez ¿adnych uprzedzeñ i wani, bez niepotrzebnych podzia³ów. Je¿eli po wiêtach w naszych sercach na nowo zatryumfuje wzajemna zgoda, radoæ i ¿yczliwoæ dla drugiego cz³owieka, bêdzie to oznak¹,
¿e wiem, jaki by³ i jest sens bia³ego op³atka, ¿³óbka i ubogiej stajenki. Jeli
ten sens i te wartoci zatracimy, to nie tylko do koñca skamieniej¹ nasze
serca, ale co nie daj Bo¿e staniemy siê zwierzêciem, na którym podró¿owa³a wiêta rodzina.
Obserwator
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Rok Stabilnego Zatrudnienia

W specjalnej uchwale podkrelono zatrudnianie pracowników w niepe³nym wymiarze czasu pracy, na umowy na czas okrelony, na umowyzlecenia lub umowy o dzie³o, a tak¿e przymusowe samozatrudnienie  to
bolesna rzeczywistoæ polskich stosunków pracy. Niestabilne formy zatrudnienia s¹ zagro¿eniem dla godnoci pracownika w rodowisku pracy. Tzw. mieciowe umowy o pracê degraduj¹ spo³ecznie i zawodowo
pracowników, wykluczaj¹ ich z wielu szans cywilizacyjnych, znacz¹co
obni¿aj¹ ich przysz³e wiadczenia emerytalne. S¹ nieuczciwie wykorzystywane w celu obni¿enia wysokoci sk³adki emerytalno-rentowej, a tym
samym powoduj¹ rosn¹cy deficyt w systemie emerytalno-rentowym 
podkrelono w uchwale

Zwi¹zkowcy zdecydowali równie¿ o przyjêciu stanowiska w sprawie sytuacji spo³eczno-ekonomicznej m³odzie¿y. wiatowy kryzys gospodarczy w sposób szczególny dotkn¹³ w³anie tê grupê spo³eczn¹. W znacz¹cym stopniu utrudni³ dostêp do miejsc pracy, czym narazi³  czêciej ni¿
inne grupy  na zwolnienia czy zatrudnianie nieformalne, a tak¿e obna¿y³
bezradnoæ rz¹du w kierowaniu i realizacji pozytywnej polityki zatrudnienia, edukacji i mo¿liwoci rozwoju m³odych ludzi  g³osi treæ stanowiska.
Dzia³ Informacji KK

Koniec akcji charytatywnej dziêkujemy

W imieniu KZ NSZZ Solidarnoæ przy ZG Rudna serdecznie dziêkujê
wszystkim, którzy wspomogli nasz¹ wi¹teczn¹ akcjê zbiórki ¿ywnoci
dla potrzebuj¹cych. wiêta Bo¿ego Narodzenia to wyj¹tkowe dni, w których otwieramy siê na bliskich. Zgodnie z tradycj¹ na wigilijnym stole
k³adziemy dodatkowe nakrycie. Bior¹c udzia³ w akcji otworzylicie drzwi
niezapowiedzianemu gociowi. Dziêkujê wam za to, ¿e wsparlicie ca³e
rodziny, które mog³y godniej spêdziæ wiêta zapominaj¹c o problemach.
Józef Czyczerski
Przewodnicz¹cy S ZG Rudna

Oni rozumiej¹

Zosta³a zakoñczona kolejna edycja pomocy osobom i rodzinom potrzebuj¹cym naszego wsparcia na wiêta Bo¿ego Narodzenia organizowana
przez Komisjê Miêdzyzak³adow¹ NSZZ Solidarnoæ O/ZG Lubin przy
wspó³udziale wielu ludzi dobrego serca. To kolejny rok rzeczowej i materialnej pomocy wszystkim tym, którzy czêsto bez swojej winy nie maj¹
rodków materialnych na kromkê chleba ka¿dego dnia, ale i kolejny rok
nowych i osobistych dowiadczeñ. Czêsto na spotkaniach, czy w indywidualnych rozmowach staram siê uczulaæ tych wszystkich, którym siê jeszcze ci¹gle wydaje, ¿e s¹ panami swojego losu  nic chyba bzdurniejszego
wymyliæ nie mo¿na.
Nasze ¿ycie weryfikowane jest codziennie przez przeró¿ne sytuacje, na
które my czêsto nie mamy ¿adnego wp³ywu, którymi mog¹ byæ choroba,
czy mieræ osoby nam najbli¿szej. Wówczas przychodzi taki moment refleksji, zastanowienia i najwiêkszym wydawa³oby siê twardzielom uginaj¹
siê krêgos³upy i zginaj¹ kolana, zaczynaj¹ szukaæ wszêdzie pomocy, nie
tylko tej ludzkiej, ale czêsto u Boga, którego wczeniej nie chcieli znaæ lub
lekcewa¿yli. Ta nasza akcja to te¿ taki test dla wszystkich, naszej ludzkiej
solidarnoci i przywo³ania naszego umi³owanego Ojca wiêtego Jana
Paw³a II: Jedni drugich brzemiona nocie. Nikt z nas nie ma ¿adnej
pewnoci czy sam nie znajdzie siê w takiej sytuacji, ¿e dos³ownie z dnia na
dzieñ zostanie bez rodków do ¿ycia i jakichkolwiek mo¿liwoci utrzymania siebie i w³asnej rodziny. A namacalne przyk³ady mamy z w³asnego
podwórka, mylê, ¿e konkretnego nazwiska podawaæ nie muszê.
Koñcz¹c tegoroczn¹ akcjê pomocy w imieniu Solidarnoci kopalni Lubin z ca³ego sera dziêkujê wszystkim Paniom pracuj¹cym na bufetach,
które zupe³nie bezinteresownie nam w tym dziele pomaga³y, dziêkujê
swoim kole¿ankom i kolegom, którzy czêsto anga¿uj¹c swój prywatny
czas udzielali nam konkretnego wsparcia i pomocy. Dziêkujê Zarz¹dowi
PSS Spo³em, który w tej akcji równie¿ udzieli³ nam materialnego wsparcia. Za tym wszystkim, którzy jeszcze nie rozumiej¹ potrzeby w³¹czenia
siê do naszej wspólnej akcji, aby Betlejemskie wiat³o Nadziei rozjani³o
ich serca i umys³y, aby zrozumieli, ¿e wszyscy obok nich s¹ ich siostrami
i braæmi. A w nowym 2012 roku w imieniu Solidarnoci Zak³adów Górniczych Lubin ¿yczê wszystkim bez wyj¹tku wiele mi³oci, radoci i szczêcia rodzinnego.
Bogdan Nuciñski
Przewodnicz¹cy KM S ZG Lubin
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