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Józef Czyczerski odwo³uje siê od wyroku s¹du ws. strajku ostrzegawczego z 2009r.

NIE dla politycznych
wyroków
Strajk z 11 sierpnia 2009r. by³ sprzeciwem wobec polityki Platformy Obywatelskiej w stosunku do KGHM i zapowiedzianej sprzeda¿y nawet do 42% akcji Spó³ki. Dziêki zdecydowanej postawie
pracowników sprzedano jedynie 10% udzia³ów, nag³oœniono problem dalszego wyzbywania siê maj¹tku narodowego i k³amliwych zapowiedzi Tuska i jego popleczników z naszego regionu w
kampanii wyborczej z 2007r. – oszukali perfidnie mieszkañców
zag³êbia miedziowego i górników.
S¹d w przes³anym uzasadnieniu wyroku kompletnie pomin¹³ najistotniejsze fakty, które mia³y miejsce, a na podstawie w¹tpliwych
zeznañ wyda³ wyrok. Zaskakuj¹ce s¹ niektóre argumenty niepokrywaj¹ce siê z prawd¹. Dziwnym zbiegiem okolicznoœci pospiesznie
zamykano postêpowanie by wyrok zosta³ og³oszony w przeddzieñ
pracowniczych wyborów do Rady Nadzorczej. Istny przypadek i zbieg
okolicznoœci.
S¹d uniewinni³ Przewodnicz¹cego Józefa Czyczerskiego od zarzutu
dzia³ania na szkodê spó³ki, bo w przepisach prawa nie ma mo¿liwoœci takiego postawienia zarzutu. Sprawa jest jasna i tu lawirowaæ
paragrafami siê nie da. Na stawiany zarzut kierowania nielegalnym
strajkiem orzek³ o winie i warunkowo umorzy³ postêpowanie karne.
I tu z samego uzasadnienia wyroku mo¿na wyczytaæ niejednokrotnie ca³kiem odmienne, a nawet przeciwstawne wnioski. Cytowane
s¹ tylko wybiórczo zeznania i opinie przedstawiane ju¿ czwarty raz w
postêpowaniu przez stronê oskar¿enia, zaœ pomniejszane, a wrêcz
pomijane dowody obrony. Dziwnym zbiegiem okolicznoœci s¹d ochoczo przychyli³ siê do sugerowanego przez oskar¿yciela „salomonowego rozstrzygniêcia” sprawy – orzec o winie i nie skazywaæ, by
daæ nauczkê na przysz³oœæ.
W uzasadnieniu wyroku s¹du mo¿na przeczytaæ nawet, ¿e ponoæ
Józef Czyczerski pozostawa³ w sta³ych kontaktach ze œwiadkiem
Ryszardem Zbrzyznym. To doœæ „ciekawa” opinia zwa¿ywszy na
fakt, ¿e pose³ by³ w tym czasie na urlopie. Józef Czyczerski nie kontaktowa³ siê z pos³em Ryszardem Zbrzyznym, ale najwidoczniej s¹d
wie lepiej, choæ dowodów ¿adnych nie przedstawi³. S¹d nie potrafi³
przyj¹æ do wiadomoœci, ¿e Premier i Minister Skarbu Pañstwa reprezentuj¹ interesy g³ównego w³aœciciela (Skarbu Pañstwa) maj¹cego
decyduj¹cy g³os na Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy. S¹
w³aœcicielami wiod¹cymi. Pomiêdzy obradami WZA pracodawc¹ dla
pracowników KGHM jest Zarz¹d i Prezes Herbert Wirth. Prezes, minister i premier przez trzy tygodnie, pewnie z premedytacj¹, nie raczyli odpowiedzieæ na pismo zwi¹zków zawodowych i nie podjêli
rokowañ ani ¿adnej próby kontaktu i odpowiedzi na wyst¹pienie
przedstawicieli pracowników.
Za to s¹d nie omieszka³ zarzuciæ Józefowi Czyczerskiemu wrêcz
umyœlne przygotowywanie strajku wbrew przepisom ustawy o rozwi¹zywaniu sporów zbiorowych, co jest totaln¹ nieprawd¹ i zgodziæ
siê z tym nie mo¿emy. Na etapie przygotowañ do protestu NSZZ
„Solidarnoœæ” dysponowa³a opini¹ prawn¹, i¿ jest mo¿liwe zgodnie
z prawem przeprowadzenie dwugodzinnej akcji protestacyjnej w

zwi¹zku z brakiem podjêcia rokowañ przez pracodawcê. Wyst¹pienie o wydanie tej opinii by³o równie¿ podyktowane zupe³nie now¹
sytuacj¹ z jak¹ siê spotkaliœmy. Pierwszy raz, pomimo zg³oszenia
¿¹dañ w ramach ustawy o rozwi¹zywaniu sporów zbiorowych, nikt
na te ¿¹dania nie zareagowa³ i nie przyst¹pi³ do rokowañ. Nawet
ekspert ds. prawa pracy na ³amach Gazety Wybiórczej twierdzi³, ¿e w
takim przypadku zwi¹zkowcy post¹pili zgodnie z prawem og³aszaj¹c strajk ostrzegawczy. Jeœli pracodawca utrudnia rokowania – nie
podejmuje siê rozwi¹zania konfliktu, wtedy mo¿liwy jest strajk ostrzegawczy.
Konwencja Miêdzynarodowej Organizacji Pracy ratyfikowana przez
Polskê, daje zwi¹zkom zawodowym prawo do sporu zbiorowego z
pracodawc¹. Polska ma obowi¹zek zastosowaæ wszelkie konieczne
i w³aœciwe œrodki w celu zapewnienia pracownikom i pracodawcom
swobodnego wykonywania praw zwi¹zkowych. Utrudnianie takiej
dzia³alnoœci podlega karze.
Kompetencje zwi¹zków zawodowych obejmuj¹ nie tylko sprawy
zwi¹zane z kszta³towaniem wysokoœci wynagrodzeñ za pracê i innych œwiadczeñ na rzecz pracowników, ale równie¿ rozwi¹zywanie
problemów spo³eczno-gospodarczych. Proces prywatyzacyjny bezpoœrednio wi¹¿e siê z warunkami zatrudnienia pracowników i ich
miejscami pracy, co zawsze doœwiadczali pracownicy w takich przypadkach. S¹d ponadto twierdzi, ¿e pracownicy nie formu³owali ¿¹dañ,
które mia³yby ich uchroniæ od negatywnych nastêpstw prywatyzacji
np. gwarancji zatrudnienia czy gwarancji okreœlonego poziomu wynagrodzenia. Tylko sk¹d pracownicy mieli wiedzieæ ile rz¹d akcji zamierza sprzedaæ. Poza tym, g³ównym celem pracowników by³o doprowadzenie do sytuacji, w której rz¹d wycofa siê z zamiaru sprzeda¿y udzia³ów KGHM, a modyfikacja roszczeñ na etapie negocjacji i
mediacji jest prawnie dopuszczalna. Problem by³ tylko w tym, ¿e
celowo unikano negocjacji i na dodatek nie zg³oszono sporu do PIP
– a to ju¿ ³amanie prawa i to nie przez stronê zwi¹zkow¹.

Prezes Wirth potwierdzi³, ¿e na rozkaz ministra nast¹pi
selekcja spó³ek niezwi¹zanych z g³ówn¹ dzia³alnoœci¹
KGHM. Pomimo bardzo dobrej kondycji spó³ki pracownicy nie maj¹ co liczyæ na podwy¿ki

Bêd¹ zmiany
w grupie kapita³owej
Prezes Herbert Wirth zaprosi³ przedstawicieli zwi¹zków zawodowych na spotkanie z Zarz¹dem KGHM. Minister Skarbu Pañstwa
rozpocz¹³ audyt w najwiêkszych spó³kach, w których Skarb Pañstwa ma decyduj¹cy g³os na Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy. G³ównym tematem spotkania zwi¹zków z zarz¹dem by³ audyt przeprowadzany obecnie w KGHM i Grupie Kapita³owej. Zgodnie z zapowiedziami rz¹du Platformy Obywatelskiej najwiêksze spó³ki maj¹ pozbyæ siê udzia³ów w spó³kach niezwi¹zanych z g³ówn¹
dzia³alnoœci¹. Sk¹d po piêciu latach skupowania uzdrowisk i innych spó³ek pañstwowych przez KGHM ta nag³a zmiana? Prawdopodobnie po raz kolejny „trzeba” zasiliæ dziurawy bud¿et pañstwa.
W latach 90-tych Polska MiedŸ prze¿ywa³a rozdrabnianie Kombinatu

na mniejsze spó³ki, teraz dojdzie do ich wyprzeda¿y, konsolidacji lub
ograniczenia dzia³alnoœci. W przesz³oœci ju¿ nie raz dochodzi³o do restrukturyzacji. Wiele przedsiêwziêæ wydzielono, a póŸniej prywatyzowano dla ratowania bud¿etu pañstwa poprzez wy¿sze dywidendy.
PóŸniej us³ugi, które œwiadczy³ dany wydzia³ czy spó³ka zale¿na kosztuj¹ znacznie wiêcej, gdy prywatny w³aœciciel je œwiadczy. Czy tak bêdzie i tym razem? Obecnie w Grupie Kapita³owej KGHM jest 41 spó³ek
i drugie tyle poza granicami Polski. Prezes stwierdzi³, ¿e ju¿ minê³y
czasy, w których spó³ki produkuj¹ finalne produkty lub zajmuj¹ siê
dzia³alnoœci¹ niezwi¹zan¹ z ci¹giem produkcyjnym. Wyolbrzymiaj¹c,
wygl¹da na to, ¿e najlepiej by³oby aby KGHM ograniczyæ do Biura
Zarz¹du.
Prezes t³umaczy, ¿e minister zarz¹dzi³ audyt nie po to, by ³ataæ dziurê
bud¿etow¹, lecz w celu zmniejszenia mo¿liwoœci nadu¿yæ co mia³o
choæby miejsce w spó³ce Elewar. Z jednej strony sprzedane maj¹
zostaæ spó³ki niezwi¹zane z g³ówn¹ dzia³alnoœci¹, z drugiej chce siê
ograniczyæ „przekrêty”. Tylko coraz wiêcej tych specjalistów vel dzia³aczy partyjnych siedzi po biurach. Nied³ugo KGHM bêdzie musia³ kupiæ
CBA, ¿eby wyrobiæ siê z robot¹, bo wiadomo jakie dzia³acze Platformy
w tym regionie maj¹ ci¹gotki do „krêcenia lodów”. „Wszelkie ostatnie
zakupy podmiotów przez Spó³kê dokonane zosta³y poprzez naciski ze
strony poprzedniego Ministra Skarbu Pañstwa, po to tylko, ¿eby wyprowadziæ dodatkowe pieni¹dze z KGHM-u w postaci p³aconych podatków bezpoœrednich i poœrednich” – stwierdzi³ Józef Czyczerski,
przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ”.
Firma, która przeprowadza audyt na polecenie ministra Skarbu Pañstwa, op³acana jest z pieniêdzy spó³ki, a wiêc pracowników KGHM.
Zgodnie z zapewnieniami prezesa Wirtha przy podejmowaniu decyzji
o pozbyciu siê spó³ek nie bêdzie kluczowe czy przynosz¹ dochody
lub jak du¿e potrzeby ma bud¿et pañstwa. W pierwsze jeszcze mo¿na
uwierzyæ, dowodem na to bêdzie decyzja co z Hefr¹, która produkuje
m.in. sztuæce ze srebra, prezes przyzna³, ¿e generuje straty i sobie z
tym problemem nie poradzili (jacy z nich menad¿erowie?). W drugim
przypadku nie mo¿e byæ mowy, ¿eby to by³a prawda. Minister nie po
to organizuje wyprzeda¿ spó³ek pañstwowych, ¿eby najwiêksze polskie firmy lepiej prosperowa³y. G³ównym celem jest grabienie z nich
pieniêdzy, podobnie jak w przypadku tworzenia podatku od niektórych kopalin (miedzi i srebra), sprzeda¿y aktywów telekomunikacyjnych i pobieraniu rekordowych dywidend.
Prezes o spó³kach
Prezes stwierdzi³, ¿e spó³ki grupy kapita³owej generuj¹ zaledwie 3-5%
ca³kowitych przychodów. Nie spodziewa siê rewolucji, ¿e coœ zostanie
sprzedane. Zapewne, gdy Donald Tusk zapowiedzia³ podatek od niektórych kopalin to rewolucji i zaskoczenia prezesa te¿ nie by³o. Wspomnia³ te¿ prezes o kilku spó³kach i jego opinii o ich „przydatnoœci”.
COPI, Energetyka, CBJ, Zanam-Legmet, Nitroerg, MCZ to spó³ki przysz³oœciowe. Centroz³om zostanie poddany konsolidacji, a funkcjonowaniu Mercusa i Lubinpexu maj¹ siê przyjrzeæ, bo ich dzia³alnoœæ
pokrywa siê z Centralnym Biurem Zakupów. Wygl¹da na to, ¿e firma
przeprowadzaj¹ca audyt zainteresuje siê Ecorenem i Inov¹. Prezes
ma zastrze¿enia do tych dwóch spó³ek.
Herbert Wirth stwierdzi³, ¿e nie wie co dalej zrobiæ z Pol-MiedŸ Trans.
W ci¹gu ostatnich paru lat zwolniono wiele osób. Obecnie jest tak, ¿e
ludzie wychodz¹c z pracy zastanawiaj¹ siê czy jutro jeszcze bêd¹ tam
pracowaæ, czy mo¿e dostan¹ wypowiedzenie. Pol-MiedŸ Trans straci³a na rzecz innych spó³ek z grupy kapita³owej us³ugi dla KGHM. Prezes
wypowiada siê obojêtnie o spó³ce, ale czy wo¿enie pracowników autobusami, transport paliwa, olejów i surowców kolej¹, zarz¹dzanie
lokalnymi torowiskami to dzia³alnoœæ niezwi¹zana z ci¹giem technologicznym? Czy ograniczanie dzia³alnoœci tej spó³ki, co ma miejsce od
lat, przyniesie KGHM korzyœci? Spó³ka zmuszona jest oddawaæ przewozy prywatnym firmom, które s¹ w stanie woziæ za mniejsze pieni¹dze. Prywaciarze kupuj¹ zu¿yte autobusy za granic¹ i zatrudniaj¹ emerytowanych kierowców jako tañsz¹ si³ê robocz¹. Czy aby na pewno w
tym wypadku œmieszne oszczêdnoœci warte s¹ wiêcej od bezpieczeñstwa pracowników? Podobnie w przypadku transportu towarowego.
Oddano obcym firmom us³ugi przewo¿enia surowców i ju¿ dosz³o do
kradzie¿y przewo¿onego towaru. Nic dziwnego, ¿e prezes nie widzi
przysz³oœci dla Pol-MiedŸ Trans skoro systematycznie jej dzia³alnoœæ
jest ograniczana a liczba pracowników maleje.
Podwy¿ek nie bêdzie
Przedstawiciele NSZZ „Solidarnoœæ” zapytali prezesa Wirtha o dodatkowe przeszeregowania w najbli¿szym czasie, jednak ten stwierdzi³,

¿e w obecnym roku nie przewiduje ¿adnych dodatkowych pieniêdzy
dla za³ogi poza tymi, które wynikaj¹ z zapisów Zak³adowego Uk³adu
Zbiorowego Pracy. Rozmowy dotycz¹ce wynagrodzeñ na 2013 rok
zostan¹ zapocz¹tkowane pod koniec tego roku i uwarunkowane s¹
przyjêciem przez Radê Nadzorcz¹ bud¿etu Spó³ki na rok nastêpny.
Prezes dwa lata temu podniós³ sobie i wiceprezesom pensje o 100%.
Pracownicy od piêciu lat nie mog¹ doczekaæ siê podwy¿ek. Ceny miedzi i srebra s¹ na wysokim poziomie, KGHM osi¹ga wielomiliardowe
zyski. S¹ pieni¹dze na podwy¿ki dla Zarz¹du, zwiêkszenie zatrudnienia w Biurze Zarz¹du, podatki i dywidendê zasilaj¹c¹ bud¿et pañstwa
a na podwy¿ki dla pracowników nie ma. Jeœli prezes nie chce daæ
za³odze dodatkowej nagrody lub przeszeregowaæ pracownikom stawek o 300z³, to kiedy ma zamiar to zrobiæ? Gdy ceny surowców spadn¹
prezes bêdzie biadoliæ, ¿e nie ma pieniêdzy – ko³o siê zamyka.
Wiceprezes ds. finansowych stwierdzi³, ¿e firma dobrze stoi, ale mamy
zobowi¹zania, które by³y wiêksze w tym roku ni¿ w poprzednim. Jednym z nich s¹ koszty przygotowañ do wyd³u¿enia wieku emerytalnego, a wiêc musz¹ byæ tworzone rezerwy finansowe i odprowadzone
s¹ okreœlone sk³adki, ³¹cznie… kilkadziesi¹t milionów z³otych. Zapewne wiêkszym problemem jest podatek od niektórych kopalin, ale to
temat tabu wœród namiestników Platformy Obywatelskiej, której rz¹d
ponownie wprowadzi³ w Polsce gospodarkê centralnie planowan¹.

Komisja Zak³adowa NSZZ „Solidarnoœæ” KGHM Polska MiedŸ S.A. O/ZG „Rudna” og³asza rozpoczêcie
œwi¹tecznej akcji charytatywnej

Podziel siê posi³kiem
z potrzebuj¹cymi
Zanim siê obejrzymy nadejd¹ Œwiêta Bo¿ego Narodzenia i zasi¹dziemy do wigilijnego sto³u w poczuciu dobrze spe³nionego obowi¹zku,
¿e dziêki naszej ofiarnoœci inni te¿ œwiêtuj¹.
Komisja Zak³adowa NSZZ „Solidarnoœæ” KGHM Polska MiedŸ S.A. O/
ZG „Rudna” APELUJE do cz³onków i sympatyków Solidarnoœci - do
wszystkich ludzi dobrej woli - o przekazywanie w ramach akcji charytatywnej - bonów ¿ywnoœciowych.
Bony zostan¹ zamienione na ¿ywnoœæ, z której przed Œwiêtami Bo¿ego Narodzenia zostan¹ zrobione paczki ¿ywnoœciowe i przekazane
najubo¿szym rodzinom z ¿yczeniami œwi¹tecznymi od górników.
Wszystkie osoby dobrej woli, chc¹ce wesprzeæ tak szlachetn¹ akcjê
charytatywn¹ mog¹ przekazaæ czêœæ swoich bonów ¿ywnoœciowych
- w Komisji Zak³adowej NSZZ „Solidarnoœæ” KGHM Polska MiedŸ
S.A. ZG „Rudna” G³ówna, maksymalnie do 21 grudnia 2012r.
Organizatorzy akcji z góry dziêkuj¹ za wra¿liwoœæ i otwarte serce
na potrzeby ludzi najbardziej potrzebuj¹cych!

Ponad 100 tys. ludzi wziê³o udzia³ w marszu „ObudŸ siê
Polsko”

Budzi siê Polska
NSZZ „Solidarnoœæ”, widzowie Telewizji Trwam, cz³onkowie Prawa i Sprawiedliwoœci, kluby Gazety Polskiej i mieszkañcy Warszawy 29 wrzeœnia wziêli udzia³ w marszu protestuj¹c przeciw obecnej sytuacji w kraju. Rosn¹ce bezrobocie, podniesienie wieku emerytalnego, umowy œmieciowe, brak miejsca na multipleksie dla
Telewizji Trwam to jedne z wielu problemów, o które Polacy przyjechali upomnieæ siê do stolicy. Pomimo ró¿nych postulatów ka¿dej
z grup, jeden jest wspólny: zmiana nieudolnych rz¹dów Platformy
Obywatelskiej.
Kilkaset cz³onków „Solidarnoœci” regionu Zag³êbia Miedziowego pojecha³o do Warszawy 29 wrzeœnia. T³umy ludzi zebra³y siê na Placu

Trzech Krzy¿y, gdzie odprawiona zosta³a msza œw. której przewodniczy³ proboszcz warszawskiej parafii œw. Augustyna ks. pra³at Walenty
Królak. Przemówi³ m.in. Ojciec Tadeusz Rydzyk: „Ten marsz – jak powiedzia³ znany prof. Bogus³aw Wolniewicz – jest wielk¹ prób¹ si³, bo
na naszych oczach dokonuje siê zamach na demokracjê. Na demokracjê – czyli na ustrój ludzi wolnych, obywateli, a nie poddanych. A w
zamachu na demokracjê pierwszym ruchem jest zd³awienie wolnoœci
s³owa, bo wolnoœæ s³owa jest g³ównym oporem demokracji i wtedy
wszelkie konstytucje s¹ tylko papierkami. (…) My chcemy pokoju, a
pokój jest budowany na prawdzie. Prawda jest si³¹ pokoju i prowadzi
do wolnoœci. Prawdê i pokój trzeba ci¹gle zdobywaæ. Bezczynnoœæ
prowadzi do klêski, do œmierci. (…) Uczy³ nas b³. Jan Pawe³ II, mówi³:
„Nie ma solidarnoœci bez mi³oœci”. Solidarnoœæ to - brzemiona jedni
drugich noœcie; jeden z drugim, a nigdy jeden przeciw drugiemu. (…)
Polityka to troska o dobro wspólne, polis to miasto-pañstwo i kto w
staro¿ytnej Grecji nie interesowa³ siê tym polis, swoim miastem-pañstwem, nazywali go idiotos.”
Po uroczystoœci manifestanci przeszli Krakowskim Przedmieœciem na
Plac Zamkowy. Po dotarciu do celu ponad 100 tys. ludzi utworzy³o 3
kilometrowy marsz, który koñczy³ siê w miejscu jego rozpoczêcia. Na
Placu Zamkowym wyst¹pili Jaros³aw Kaczyñski i Piotr Duda. Prezes
Prawa i Sprawiedliwoœci Jaros³aw Kaczyñski powiedzia³: „Mamy jedno. Mamy si³ê. Te ogromne t³umy to jest si³a. To znaczy, ¿e Polska siê
przebudzi³a, ¿e siê przebudzi³a i coraz to nowe grupy, coraz wiêcej
Polaków bêdzie siê budzi³o. Przebra³a siê miarka. Przebra³a siê miara
z³a, któr¹ mamy w Polsce. My, Polacy, polscy patrioci mówimy „nie”.
Mówimy „nie” tym wszystkim, którzy odmawiaj¹ nam praw. Bo odmowa prawa do nadawania na multipleksie przez Telewizjê Trwam to
nie jest odmowa dla jednej grupy. To nie jest odmowa dla jednej telewizji. To jest odmowa budowania w Polsce pluralizmu, to jest odmowa prawa do prawdy. Podstawowego prawa w demokracji. Bez tego
prawa mo¿emy byæ ka¿dego dnia oszukiwani, ka¿dego dnia manipulowani. Manipulowani to znaczy sk³aniani do dzia³añ, do postaw, których celów nie znamy, które s¹ w interesie manipulatorów, ale nie s¹
w naszym interesie. Nie wolno siê na to godziæ, bo to zawsze prowadzi do z³a, wielkiego z³a. Temu z³u na imiê eksploatacja. Polacy s¹ dziœ
eksploatowani przez tych, którzy maj¹ przewagê, przez tych, którzy
mog¹ manipulowaæ, przez tych, którzy dzisiaj nie uznaj¹ równoœci
praw, ¿adnych praw nie uznaj¹. Prawo jest tylko dla nich narzêdziem.
Narzêdziem panowania. Demokracja staje siê pozorem, staje siê fikcj¹.
A my nie chcemy fikcji. My chcemy demokracji. I dlatego chcemy
prawa do prawdy, dlatego chcemy prawa dla Telewizji Trwam.”.
Przewodnicz¹cy Piotr Duda wyjaœnia³, ¿e „Solidarnoœæ” jest w Warszawie, w obronie Telewizji Trwam, poniewa¿ Zwi¹zek pamiêta o postulatach sierpniowych a jeden z nich mówi o dostêpie do wolnych
mediów. „Jesteœmy tu, jako ludzie „Solidarnoœci” w imieniu tych, którzy nie mog¹ wykrzyczeæ swojego sprzeciwu. Bezrobotnych, ubogich, wszystkich którzy nie potrafi¹ siê odnaleŸæ w rzeczywistoœci.
Polska bieda jest sierot¹ i tak nie mo¿e byæ” – powiedzia³ przewodnicz¹cy Komisji Krajowej NSZZ „Solidarnoœæ” Piotr Duda. Przewodnicz¹cy przypomnia³, ¿e Zwi¹zek zebra³ prawie 2 mln podpisów a rz¹dz¹ca wiêkszoœæ zignorowa³a zdanie spo³eczeñstwa w sprawie podniesienia wieku emerytalnego. „Rz¹dz¹cy powiedzieli, ¿e nie bêd¹ rozmawiaæ na argumenty tylko si³¹ polityczn¹. Przepchali tê ustawê, tak
wa¿n¹ dla 16 mln ubezpieczonych. Mam nadziejê, ¿e przy zmianie
w³adzy trafi ona do kosza” – stwierdzi³ Piotr Duda.
Zdaniem przewodnicz¹cego „Solidarnoœci” nadszed³ czas na zmiany:
„Mamy doœæ zaciskania pasa. Mówi¹ to ekonomiœci, którzy maj¹ pe³ne portfele. Mówi¹, ¿e p³aca musi byæ niska, ¿e umowy œmieciowe
musz¹ byæ. Tak, oni chc¹, ¿ebyœmy ich ca³owali po rêkach. Donald
Tusk powiedzia³, ze nasze miejsce jest na ulicy i my tê pa³eczkê podejmujemy. Jesteœmy na ulicy”. Duda zwróci³ siê na koniec do liderów
PiS i Solidarnej Polski. „My wam pomo¿emy, ¿eby ta w³adza odesz³a
do historii. Pomo¿emy, bo bez nas tego nie zrobicie, ale pamiêtajcie –
w³adzê sprawuje siê w imieniu spo³eczeñstwa a nie przeciwko niemu.
Nie jesteœmy ani lewicowi, ani prawicowi, nie bêdziemy czyimkolwiek
wasalem” – zapowiedzia³ przewodnicz¹cy Zwi¹zku. Koñcz¹c przewodnicz¹cy zaapelowa³ o wspólne dzia³anie: „Trzymaliœmy siê za rêce podczas dzisiejszej mszy, i trzymajmy siê dalej – i tak wygramy!” – zakoñczy³ swoje wyst¹pienie Piotr Duda.
Uczestnicy marszu nieœli ró¿ne transparenty m.in. o treœci: „Donek z
Bronkiem to jest zgraja i z Narodu robi¹ jaja a Palikot im wtóruje i te¿
Naród deprawuje” (autorstwa „S” ZG „Lubin”), „Wolne media wolna
Polska”, „K³amiecie rano, k³amiecie wieczorem”, „PO twórca dziadów

i ¿ebraków z Polaków”, „W ramach Tuska mi³oœci tyraj do staroœci”,
„Demokracja wed³ug Tuska nie bia³o-czerwona tylko bia³o-ruska”, „PO
ju¿ dziêkujemy, czas ucieka taczka czeka”.

ZWR zmienia siê…
„Praca ma przede wszystkim dawaæ pieni¹dze, ale te¿ powinna byæ
satysfakcjonuj¹ca”. Taka m¹droœæ otwiera informacjê, zamieszczon¹
w jednej z tub propagandowych Biura Zarz¹du KGHM, pt. „ZWR zmienia siê na lepsze”. Dotyczy ona programu „ZWR jako organizacja
uwalniaj¹ca ludzki potencja³” i prócz cytowanej wy¿ej z³otej myœli, w
swej treœci zawiera takie okreœlenia jak: otwartoœæ, wspó³dzia³anie i
partnerstwo, zaufanie, uczciwoœæ, transparentnoœæ regu³. Tymczasem wprowadzenie programów inspirowanych zapewne przez Pana
Dyrektora Andrzeja Koniecznego, zdaje siê nie mieæ za wiele wspólnego z g³oszonymi szczytnymi ideami a przypomina bardziej brutalne
wypalanie ugoru. W za³o¿eniu G³ównego Architekta zabieg ten ma
sprawiæ, ¿e poros³y suchymi, zdrewnia³ymi formami O/ZWR ma zmieniæ siê w zielon¹ Wyspê Szczêœcia. Lecz polityka spalonej ziemi niszczy wszystko co napotka na swojej drodze, a tu ka¿dego dnia do
pracy przychodz¹ ludzie, którzy temu Zak³adowi poœwiêcili spor¹ czêœæ
¿ycia i zdrowia, w zamian oczekuj¹c dobrej p³acy i godnego traktowania.
Nasuwa siê nieodparte wra¿enie, ¿e w oczach Mi³oœciwie Nam Panuj¹cych w O/ZWR wszystko co zastali po poprzednich ekipach, by³o
z³e. Za du¿o pracowników, zbyt ma³a wydajnoœæ pracy, za du¿o wypijanego mleka, za du¿o kul w m³ynach, za granatowe ubrania, za wysoki dodatek szkodliwy… I aby to zmieniæ, tworz¹ w swych jasnych,
czystych, cichych i klimatyzowanych biurach programy „Efektywnoœæ”,
„Zintegrowany System Zarz¹dzania”, „TPM”, „Rental”, a na tablicach
og³oszeniowych wieszaj¹ „Analizy wydarzeñ potencjalnie wypadkowych” ³¹cznie z takimi m¹droœciami jak „Prawo Heinrich’a”. Ciekawych przemyœleñ o atmosferze panuj¹cej w Zak³adach, dostarcza lektura protoko³ów powypadkowych. Jest w nich sta³y fragment, który
w sposób wymowny wyjaœnia nam „obszary zmian” w O/ZWR. Jeszcze w 2007 roku Pan Starszy Inspektor przy zdarzaj¹cych siê niestety
wypadkach np. skrêcenia kostki nogi pisa³: „przyczyny wynikaj¹ce z
rozwi¹zañ technicznych: nierównoœci pod³o¿a, przyczyny z zachowañ ludzkich: BRAK”. Nagle pod presj¹ programu maj¹cego sprowadziæ wypadki do poziomu „zerowego” w O/ZWR, ocena „zachowañ
ludzkich” zmieni³a siê diametralnie. Za wypadki win¹ obarcza siê nie
tylko osoby, które uleg³y urazowi, lecz czêsto równie¿ tych, którzy w
okolicy miejsca wypadku pracowali przed zdarzeniem. Jak siê to ma
do g³oszonych szczytnych hase³? Na to pytanie „przeróbkarze” znaj¹
odpowiedŸ doskonale.
Oczywiœcie nale¿y zdawaæ sobie sprawê, ¿e zmiany s¹ potrzebne i
nieuniknione, lecz odpowiedzialni za ich wdra¿anie powinni siê zastanowiæ czy prowadzona przez nich polityka „spalonej ziemi” przyniesie
oczekiwane zmiany na lepsze. Czy na pewno, przyk³adowo, jedna
szafka z narzêdziami na cztery brygady jest rozwi¹zaniem lepszym ni¿
stosowane dotychczasowo, czy wprowadzi to jedynie niepotrzebny
zamêt? Czêœæ pracowników pamiêta czasy, gdy próbowano wprowadzaæ podobne rozwi¹zania. Nie zda³y wtedy one egzaminu, wiêc czy
naprawdê na si³ê trzeba forsowaæ stare pomys³y, przedstawiaj¹c je
jako w³asne pod nowymi (tym razem pod jak¿e m¹drze brzmi¹cymi)
anglojêzycznymi nazwami?
W zak³adach ZG „Lubin” pilota¿owo wdra¿a siê system Lean. Zak³ada
on sta³e eksperymentowanie i cyklicznoœæ dzia³añ w porz¹dku: planuj, wykonaj, sprawdŸ, POPRAW. Wydaje siê, ¿e taki sposób móg³by
odnosiæ siê do wiêkszoœci programów, równie¿ tych wprowadzonych
w O/ZWR. Tymczasem tutaj w praktyce okreœlenie „sprawdŸ” oznacza
sprawdzenia, ale wiedzy teoretycznej pracowników o programach, a
okreœlenie „popraw” zdaje siê ju¿ ca³kowicie nie funkcjonowaæ w s³owniku Twórców Programów. Nie maj¹ takiej potrzeby, bo rzeczy doskona³ych i jedynie s³usznych siê nie poprawia, a przecie¿ tylko takie powstaj¹ w umys³ach Reformatorów ZWR. A nawet je¿eli jakimœ dziwnym zrz¹dzeniem losu coœ nie dzia³a, jakaœ uparta maszyna nie chce
przerabiaæ tylko za³o¿onych 220 ton na godzinê, to win¹ zawsze mo¿na obarczyæ nieudolnych i niedouczonych pracowników. ZWR zmienia siê na pewno, lecz ocenê kierunku zmian mo¿e lepiej zostawiæ
tym, którzy sw¹ ciê¿k¹ prac¹ codziennie „wzbogacaj¹ Polsk¹ MiedŸ”…
Mrówka Z

