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Dla pracowników zamiast podwy¿ek okruchy z pañskiego
sto³u

„Solidarnoœæ” osamotniona
Do spotkania central zwi¹zkowych z Zarz¹dem KGHM dosz³o 31
stycznia. G³ównym tematem spotkania by³o ustalenie podwy¿ek
p³ac zasadniczych, poniewa¿ rz¹d zwiêkszy³ p³acê minimaln¹ o
100 z³. Ma to zwi¹zek z zapisem Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego
Pracy spó³ki, który stanowi, ¿e pierwsza stawka osobistego zasze-
regowania nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ minimalna krajowa p³aca. „So-
lidarnoœæ” przygotowa³a propozycjê podwy¿ki p³ac o 100 z³ dla
ka¿dej z 33 stawek osobistego zaszeregowania. Ten postulat po-
par³y wszystkie centrale zwi¹zkowe. Zarz¹d nie zgodzi³ siê z t¹
propozycj¹, postuluj¹c wzrost jedynie dla pierwszych dziewiêciu
stawek, przy czym do pierwszych piêciu nie jest przypisany ¿aden
pracownik.

Kilka dni póŸniej odby³o siê kolejne spotkanie, po którym okaza³o
siê, ¿e „Solidarnoœæ” pozosta³a sama na placu boju. Jako jedyny
zwi¹zek zawodowy nie zgodziliœmy siê na ww. rozwi¹zanie. Nie-
podpisanie przez „Solidarnoœæ” porozumienia mog³oby jednak skut-
kowaæ wykorzystaniem tego faktu przez Zarz¹d. Istnia³aby mo¿li-
woœæ rezygnacji z obiecanego odpisu 1,5 mln z³ na Zak³adowy
Fundusz Œwiadczeñ Socjalnych i wzrostu o 1% odpisu na Pracow-
niczy Program Emerytalny. Odpowiedzialnoœci¹ za taki przebieg
zdarzeñ obarczono by nasz zwi¹zek. Nie widz¹c mo¿liwoœci sku-
tecznych negocjacji w pojedynkê, ostatecznie „Solidarnoœæ” pod-
pisa³a porozumienie.

Prezes Herbert Wirth uwa¿a, ¿e „(…) obecny poziom wynagrodzeñ w
KGHM Polska MiedŸ S.A. jest bardzo wysoki. (…) Ani prognozowany
wzrost kosztów, ani kszta³towanie siê wydajnoœci pracy nie uzasad-
niaj¹ wzrostu wynagrodzeñ w stopniu postulowanym przez Zwi¹zek”.
Jednak¿e propozycja Zarz¹du w praktyce oznacza podniesienie 6 staw-
ki o 90 z³ (4 pracowników), 7 stawki o 80 z³ (64 pracowników), 8
stawki o 70 z³ (1548 pracowników), 9 stawki o 24 z³ (1812 pracowni-
ków) i od 10 do 33 stawki o 0 z³.  Wraz ze wzrostem iloœci pracowni-
ków, wielkoœæ podwy¿ki maleje. Rosn¹ce koszty utrzymania dopro-
wadzi³y do sytuacji, w której rz¹d zmuszony zosta³ do podniesienia
p³acy minimalnej o 100 z³. Czy prezes Herbert Wirth nie zauwa¿a tego
faktu?

Jednak¿e w dzia³aniu prezesa istnieje pewien paradoks. Z jednej stro-
ny mówi o nagradzaniu najlepiej pracuj¹cych, a z drugiej strony oka-
zuje siê, ¿e ca³oœæ planowanych 10% przeszeregowañ na 2013 r.

poch³onie dostosowanie tabeli do rosn¹cej p³acy minimalnej. Propo-
zycje Zarz¹du krzywdz¹ pracowników, poniewa¿ nie z ich winy roœnie
inflacja i jest kryzys. Prezes Herbert Wirth bardziej ceni oszczêdnoœci
na pracownikach ni¿ wynagradzanie najlepiej pracuj¹cych? Nic nie
sta³o na przeszkodzie, ¿eby przeznaczyæ na przeszeregowania wiêcej
pieniêdzy, które objê³yby np. 20% zamiast 10% zatrudnionych. Za-
rz¹d gwarantowa³ przeszeregowanie „a¿” 10% najlepiej pracuj¹cych,
w zamian za zmianê zapisu ZUZP mówi¹cego o tym, ¿e pierwsza
stawka osobistego zaszeregowania nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ minimal-
na krajowa p³aca. Modyfikacja mia³aby pozwoliæ uniemo¿liwiæ w przy-
sz³oœci podnoszenie stawek.

Propozycja Zarz¹du zosta³a oceniona przez SKGRM NSZZ „Solidar-
noœæ” jednoznacznie: „Takie stanowisko œwiadczy o hipokryzji Za-
rz¹du i jest krzywdz¹ce dla uczciwie i ciê¿ko pracuj¹cych pracow-
ników na Oddzia³ach, a sygnalizowany przez Zarz¹d brak wzrostu
efektywnoœci nie jest win¹ zwyk³ych pracowników, lecz jest zwi¹-
zany ze z³¹ organizacj¹ pracy i wprowadzeniem niezgodnie z pra-
wem patologicznego regulaminu premiowania. Wzrost kosztów
utrzymania oraz zwiêkszony wysi³ek w celu wydobycia wiêkszej iloœci
rudy w coraz trudniejszych warunkach geologiczno-górniczych i jej
przerobienia dotyczy wszystkich pracowników…”.

Zdziwi³ nas te¿ przes³any projekt protoko³u dodatkowego nr 14, który
dotyczy propozycji zwiêkszonego odpisu na Zak³adowy Fundusz
Œwiadczeñ Socjalnych jedynie w 2013 r. Czy mamy przez to rozu-
mieæ, ¿e w nastêpnych latach obowi¹zywa³by zmniejszony odpis i
wydatki by³yby pokrywane z odpisu podstawowego na ZFŒS? Na
spotkaniu z Zarz¹dem s³owa prezesa Herberta Wirtha dotyczy³y co-
rocznego podwy¿szania tego odpisu, a nie bie¿¹cego roku. Czy tak
ma wygl¹daæ dofinansowywanie op³at za korzystanie ze ¿³obków i

przedszkoli przez dzieci pracowników? „So-
lidarnoœæ” wyrazi³a zgodê na zwiêkszony od-
pis pod warunkiem wykreœlenia zapisu
ograniczaj¹cego wzrost jedynie do bie¿¹-
cego roku.

Najdziwniejsza w tym wszystkim jest posta-
wa pozosta³ych zwi¹zków zawodowych, któ-
re zgodzi³y siê na ww. rozwi¹zania. NSZZ
„Solidarnoœæ” stoi na stanowisku, ¿e p³ace
powinny wzrosn¹æ o 100 z³. Wbrew ró¿-
nym wypowiedziom Zarz¹d nie poszed³ na
¿aden kompromis w sprawach p³acowych,
ograniczy³ siê jedynie do niezbêdnego mi-

nimum. P³ace stoj¹ w miejscu, a koszty utrzymania rosn¹, takie s¹
fakty.

Przewodnicz¹cy KZZ Pracowników Do³owych Jan M³y-
narczyk skazany

Konsekwencje za kradzie¿
Przewodnicz¹cy Krajowego Zwi¹zku Zawodowego Pracowników Do-
³owych Jan M³ynarczyk, zosta³ skazany przez S¹d Rejonowy w Lu-
binie za wy³udzanie pieniêdzy z Zak³adowego Funduszu Œwiad-
czeñ Socjalnych ZG „Polkowice-Sieroszowice”. Choæ wyrok czeka
jeszcze na uprawomocnienie, sam M³ynarczyk przyzna³ siê do po-
pe³nionego czynu. Po og³oszeniu wyroku Komisja Zak³adowa NSZZ



„Solidarnoœæ” ZG „Polkowice-Sieroszowice” wraz ze zwi¹zkami
Pracowników Do³owych „Polska MiedŸ” i „Solidarnoœæ 80”, za¿¹-
da³y od pracodawcy zajêcia stanowiska w tej sprawie. Dotychczas
kradzie¿ by³a karana dyscyplinarnym zwolnieniem. Dodatkowo
zwi¹zki sprzeciwi³y siê uczestniczeniu w posiedzeniach Komisji
Socjalnej, dopóki w jej sk³adzie zasiadaæ bêd¹ Jan M³ynarczyk i
Robert Koœciewicz reprezentuj¹cy KZZPD.

W przypadku tolerowania przez pracodawcê zasiadania w Komisji
Socjalnej ww. panów, którzy dopuœcili siê kradzie¿y zak³adowego mie-
nia, jedynym wyjœciem pozostanie wyznaczenie osobnych terminów
posiedzeñ Zak³adowej Komisji Socjalnej. „Solidarnoœæ” nie usi¹dzie
przy jednym stole z tymi osobami. Nie zaakceptujemy innej mo¿liwo-
œci. Tym bardziej, ¿e dopuœcili siê kradzie¿y kosztem dzieci.

Przypomnijmy, ¿e Jan M³ynarczyk przewodzi³ zorganizowanej grupie
wy³udzaj¹cej pieni¹dze. £¹cznie wyprowadzili ponad 100 tys. z³ z Za-
k³adowego Funduszu Œwiadczeñ Socjalnych ZG „Polkowice-Sieroszo-
wice”. Pieni¹dze wy³udzano pod pretekstem op³at za kolonie dla dzie-
ci. Jan M³ynarczyk przedstawia³ w kopalni sfa³szowane faktury z biura
podró¿y i pobiera³ pieni¹dze z ZFŒS. Dzieci mog³y obejrzeæ kolonie co
najwy¿ej w telewizji. Prokuratura ¿¹da³a dla M³ynarczyka dwóch lat i
oœmiu miesiêcy bezwzglêdnego pozbawienia wolnoœci oraz zakazu
zajmowania czo³owych stanowisk zwi¹zkowych przez piêæ lat. Unikn¹³
jednak odsiadki w wiêzieniu. Zosta³ skazany na dwa lata wiêzienia w
zawieszeniu na trzy lata i 5000 z³ grzywny.

Józef Czyczerski i Bogdan Nuciñski s¹ kandydatami „So-
lidarnoœci” w wyborach do Rady Nadzorczej

My wybierzemy albo
wybior¹ za nas

W wyniku prawyborów zdecydowaliœmy, ¿e jako „Solidarnoœæ” bê-
dziemy uczestniczyli w wyborach do Rady Nadzorczej. Gdybyœmy
nie wziêli udzia³u w wyborach, najprawdopodobniej ponownie zo-
staliby wybrani kandydaci, którzy reprezentowaliby interesy Za-
rz¹du maj¹c w g³êbokim powa¿aniu dobro pracowników. W naszej
ocenie organizowanie kolejnych wyborów uzupe³niaj¹cych jest nie-
zgodne z prawem, bo pracownicy ju¿ wybrali swoich przedstawi-
cieli, m.in. Józefa Czyczerskiego, którego Ministerstwo Skarbu Pañ-
stwa na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy nie powo³a³o do
Rady Nadzorczej.

Wybory odbêd¹ siê w dniach 13-14 marca. Sekcja Krajowa Górnic-
twa Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ” wystawia w wyborach do Rady
Nadzorczej KGHM Polska MiedŸ S.A. dwie osoby. Naszymi kandyda-
tami s¹ przewodnicz¹cy SKGRM NSZZ „Solidarnoœæ” i jednoczeœnie
przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej O/ZG „Rudna” Józef Czyczerski
oraz przewodnicz¹cy Komisji Miêdzyzak³adowej O/ZG „Lubin” Bog-
dan Nuciñski.

Tym razem organizowane s¹ wybory uzupe³niaj¹ce, w których mo¿na
oddaæ g³os na dwóch kandydatów. W poprzednich wyborach do Rady
Nadzorczej powo³any zosta³ jedynie wiceprzewodnicz¹cy SKGRM NSZZ
„Solidarnoœæ” Bogus³aw Szarek. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
nie powo³a³o Józefa Czyczerskiego i Leszka Hajdackiego. Powód od
prawie ju¿ dwóch lat jest ten sam. Jako cz³onkowie Rady Nadzorczej 5
maja 2011 r. wziêli udzia³ w wys³uchaniu publicznym. Wys³uchanie
skoñczy³o siê prowokacj¹ prezesa, który schowa³ siê za kordonem
policji. Zachowanie Czyczerskiego i Hajdackiego uznano za nieetycz-
ne, jako ¿e zasiadali w nadzorze spó³ki i brali udzia³ w tej manifestacji.
Doskonale wiemy, ¿e by³a to decyzja polityczna rz¹du Donalda Tuska.
Nieobecnoœæ naszych przedstawicieli w Radzie Nadzorczej doprowa-
dzi³a do wyprzeda¿y aktywów telekomunikacyjnych i wyprowadzenia
za granicê 10 mld z³ m.in. na inwestycje w Kanadzie.

Od wys³uchania publicznego sprzed biura zarz¹du wybory odby³y siê
ju¿ trzykrotnie. Pierwszy raz nie powo³ano przedstawicieli pracowni-
ków do Rady Nadzorczej w maju 2011 r. Nastêpnie we wrzeœniu 2011
r. pracownicy zbojkotowali wybory i wystartowa³o tylko trzech kandy-
datów namaszczonych przez Zarz¹d. Jak siê okaza³o o interesach
pracowników zapomnieli. Po wyborach zebrano wœród pracowników

podpisy pod procedur¹ odwo³awcz¹ pseudo przedstawicieli za³ogi i
odby³o siê g³osowanie. Prawie pó³ roku liczono zebrane g³osy… W
konsekwencji odwo³ano tych panów. Kolejne wybory odby³y siê we
wrzeœniu 2012 r. Powo³any do Rady Nadzorczej zosta³ tylko jeden z
trzech kandydatów wybranych przez pracowników, przewodnicz¹cy
Bogus³aw Szarek. Powodem takiej decyzji by³ fakt, ¿e w maju 2011 r.
bior¹c udzia³ w tzw. wys³uchaniu, nie zasiada³ w Radzie Nadzorczej
KGHM. Ponownie zaœ nie zosta³ powo³any Józef Czyczerski. Przed
nami kolejne wybory, marzec 2013 roku…

Nie umar³em i nie
zrezygnowa³em

W marcu rada nadzorcza KGHM Polska MiedŸ planuje przeprowadziæ
kolejne wybory uzupe³niaj¹ce przedstawicieli za³ogi do rady nadzor-
czej spó³ki. Wybierany dwukrotnie od 2011 roku przez za³ogê do rady
nadzorczej KGHM Józef Czyczerski, przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej
Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ”, dwukrotnie nie zosta³ po-
wo³any w jej sk³ad przez Walne Zebranie Akcjonariuszy. Zdecydowa³y
o tym g³osy przedstawicieli Ministerstwa Skarbu Pañstwa w WZA. W
opinii zwi¹zkowców z³amali oni ustawê o prywatyzacji i komercjalizacji
przedsiêbiorstw, w której zawarty jest zapis, ¿e wyniki wyborów s¹ dla
WZA wi¹¿¹ce. Z Józefem Czyczerskim rozmawia Beata Gajdziszew-
ska.

Planowane w KGHM wybory uzupe³niaj¹ce bêd¹ zgodne z pra-
wem?
Rada nadzorcza KGHM podjê³a decyzjê o ich uruchomieniu komplet-
nie nie zwracaj¹c uwagi na to, ¿e zgodnie z prawem mo¿na to zrobiæ
w przypadkach: odwo³ania, œmierci lub rezygnacji. Ja nie umar³em,
nie z³o¿y³em rezygnacji. a po wyborze do rady nikt mnie nie odwo³a³.
S¹dzê, ¿e kierownictwo KGHM chce pokazaæ za³odze, ¿eby wybiera³a
tak, jak sobie tego ¿yczy zarz¹d spó³ki i politycy. Ale jeœli zwi¹zkowcy z
Solidarnoœci z KGHM w prawyborach uznaj¹, ¿e nie powinienem de-
zerterowaæ, to wystartujê w tych wyborach, mimo ¿e s¹ one niesku-
teczne.

Proszê przypomnieæ, czym tak bardzo narazi³ siê Pan zarz¹dowi
KGHM i skarbowi pañstwa, ¿e Pana udzia³ w pracach w radzie nad-
zorczej spó³ki jest z góry wykluczony?
Wszystko zaczê³o siê od pikiety pracowników, w maju 2011 roku,
przed siedzib¹ zarz¹du KGHM, której rzekomo mia³em byæ organiza-
torem. To kuriozalne, bo od lat jestem zwi¹zkowcem i udzia³ w prote-
stach za³ogi nale¿y do moich obowi¹zków, bez wzglêdu na to, czy
równoczeœnie jestem przedstawicielem pracowników w radzie nad-
zorczej spó³ki. Jeœli bym dzia³a³ niezgodnie z prawem, to zarz¹d firmy
na pewno podj¹³by czynnoœci prawne zmierzaj¹ce do ukarania mnie.
Teraz mamy 2013 rok, a w tej sprawie nie toczy siê przeciwko mnie
¿adne postêpowanie. Podczas WZA, na którym po raz drugi nie po-
wo³ano mnie do rady, tylko przedstawiciele skarbu pañstwa nie zag³o-
sowali za przyjêciem uchwa³y o powo³aniu przedstawicieli za³ogi w jej
sk³ad. Pozostali akcjonariusze, szanuj¹c polskie ustawodawstwo, za-
g³osowali tak, jak przewiduje ustawa. To nies³ychane, ¿e akcjonariusz,
który równoczeœnie odpowiada za tworzenie prawa, nie przestrzega
jego przepisów.

Jak zareagowali pracownicy KGHM?
Zawi¹zali Komitet Obrony Praw Pracowniczych, który w listopadzie
ub. roku przes³a³ do ministra skarbu pañstwa list otwarty. W liœcie
m.in. komitet postawi³ pytanie, dlaczego przy wi¹¿¹cym dla WZA wy-
niku wyborów do rady nadzorczej przedstawiciele za³ogi nie zostali
powo³ani w jej sk³ad. Poinformowali te¿ o prowadzonych w firmie
dzia³aniach, maj¹cych na celu zdyskredytowanie autentycznych re-
prezentantów pracowników, legitymuj¹cych siê wieloletnim sta¿em
pracy oraz doœwiadczeniem w radzie nadzorczej. Wskazali równie¿, ¿e
zarz¹d za pieni¹dze KGHM wynaj¹³ wyspecjalizowane spó³ki od czar-
nego pijaru, których zadaniem by³o zdyskredytowanie przedstawicieli
za³ogi w radzie i wytworzenie antyzwi¹zkowej atmosfery w spó³ce.

Czy te informacje okaza³y siê wa¿ne dla ministra?
Chyba nie, bo zamiast niego na list odpisa³ podsekretarz stanu w
resorcie. Ale odpowiedŸ otrzymaliœmy dopiero przed tygodniem. W
liœcie m.in. poinformowa³. ¿e WZA nie musi powo³ywaæ cz³onków rady



nadzorczej wybieranych przez pracowników, je¿eli by³oby to sprzecz-
ne z prawem lub z interesem spó³ki. Tu wytkn¹³ udzia³ przedstawicieli
za³ogi w radzie nadzorczej w pikiecie przed siedzib¹ spó³ki. W interpre-
tacji skarbu pañstwa jestem zwi¹zkowym przestêpc¹, który nie powi-
nien byæ powo³ywany w sk³ad rady. To jest demokracja typu bia³oru-
skiego. W mojej opinii skarb pañstwa uwa¿a, ¿e ma nieograniczone
prawa. Z tego wniosek, ¿e przepisy prawa obowi¹zuj¹ tylko zwyk³ych,
maluczkich obywateli, a nie ministrów tego rz¹du, którzy w ogóle nie
maj¹ szacunku dla demokracji.

Postawione zarzuty bol¹?
Pracownicy, pomimo czarnego pijaru wokó³ mnie, wybierali mnie do
rady zdecydowan¹ wiêkszoœci¹ g³osów. I to ma dla mnie wartoœæ. A
g³ównym zarzutem wobec mnie jest to, ¿e reprezentowa³em ich inte-
resy w radzie nadzorczej, bêd¹c jej cz³onkiem. Z punktu widzenia po-
lityków to jest zarzut, ale w mojej ocenie to pochwa³a. Skoro za³oga
mnie wybra³a, to mam obowi¹zek j¹ reprezentowaæ i nikt nie powinien
traktowaæ tego jako dzia³alnoœci na szkodê spó³ki. Nie ma najmniej-
szego powodu bym reprezentowa³ interesy tych, którzy okradaj¹c

Profilaktyka serwowana przez Lubinpex nie odpowiada
przewidzianym w prawie wymogom

Beznadziejna jakoœæ
posi³ków profilaktycznych
Komisja Zak³adowa NSZZ „Solidarnoœæ” w Przedsiêbiorstwie Bu-
dowy Kopalñ otrzymywa³a od pracowników sygna³y o z³ej jakoœci
posi³ków profilaktycznych wydawanych w przykopalnianych bufe-
tach przez Lubinpex. Jako jedyny zwi¹zek zawodowy postanowi³a
zaj¹æ siê problemem. „Solidarnoœæ” od pocz¹tku sprawy przed-
stawia³a wyliczenia zbyt niskiej kalorycznoœci oferowanych pro-
duktów, jednak¿e przedstawiciele Lubinpexu twierdzili, ¿e wszyst-
ko jest w normie a nawet kalorycznoœæ jest wy¿sza ni¿ przewidzia-
na w prawie. W takiej sytuacji „Solidarnoœæ” postanowi³a oddaæ
produkty otrzymywane przez pracowników w ramach posi³ków pro-
filaktycznych do niezale¿nych badañ Pracowni Analizy Produktów
¯ywnoœciowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu. Za-
daniem niezale¿nych specjalistów by³o okreœlenie kalorycznoœci i
zawartoœci sk³adników od¿ywczych oferowanych przez Lubinpex
produktów, bazuj¹c na wskazaniach Rozporz¹dzeniu Rady Mini-
strów.

Wyniki nie pozostawiaj¹ z³udzeñ. Pracownicy karmieni s¹ ¿ywnoœci¹
znacznie odbiegaj¹c¹ od przewidzianych norm. Zbadane zestawy za-
wieraj¹ oko³o dwukrotnie wiêcej t³uszczu i dwukrotnie mniej wêglo-
wodanów ni¿ przewiduje norma. Zawartoœæ bia³ka równie¿ pozosta-
wia wiele do ¿yczenia. Wartoœæ energetyczna zestawów powinna wy-
nosiæ 1000 kcal, podczas gdy œrednio maj¹ po 725 kcal. ¯aden z
zestawów nie spe³nia wymogów przewidzianych w Rozporz¹dzeniu
Rady Ministrów.
Pracownicy od momentu zmiany firmy wydaj¹cej posi³ki profilaktycz-
ne na Lubinpex, alarmowali o niskiej jakoœci produktów. Do samego
koñca przedstawiciele Lubinpexu brnêli w k³amstwa i zapierali siê, ¿e

pañstwo polskie, omijaj¹c fiskusa, wyprowadzaj¹ z kraju pieni¹dze.

Czy to oznacza, ¿e w niepowo³aniu Pana do rady nadzorczej jest
tzw. drugie dno?
Przez okres nieobecnoœci przedstawicieli pracowników w radzie nad-
zorczej KGHM podjêto decyzje, które mog¹ poci¹gn¹æ za sob¹ dra-
styczne konsekwencje dla firmy. Zosta³y zbyte udzia³y w spó³ce tele-
komunikacyjnej, które w momencie dekoniunktury mia³y byæ gwa-
rancj¹, ¿e bêdziemy mieli sk¹d czerpaæ zasilanie do utrzymania ci¹gu
podstawowego. Zdecydowano te¿ o wyekspediowaniu z Polski przez
tzw. raje podatkowe 10 mld z³, nazywaj¹c to inwestycj¹ w Kanadzie.
S¹dzê, ¿e wczeœniej czy póŸniej t¹ spraw¹ zainteresuj¹ siê organy do
tego powo³ane, bo przecie¿ ¿adne pañstwo nie pozwala na to, by w
kryzysie podejmowaæ decyzje o wyprowadzeniu tak olbrzymiej kwoty
za granicê, w dodatku przez raje podatkowe, po to ¿eby omin¹æ po-
datki i przeznaczyæ te pieni¹dze na bardzo ryzykown¹ inwestycjê pod
has³em globalizacji. Myœlê, ¿e to mog³o byæ g³ówn¹ przyczyn¹ niepo-
wo³ania mnie i kolegi z OPZZ do rady nadzorczej.
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wszystkie normy prawne s¹ przestrzegane. Sekcja Krajowa Górnictwa
Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ” wystosowa³a w tej sprawie pismo do
prezesa KGHM Herberta Wirtha z ¿¹daniem zaprzestania realizacji po-
si³ków profilaktycznych przez Lubinpex i niezw³ocznego podjêcia roz-
mów w celu unormowania sytuacji.

W dniu 16.01.2013r. przedstawiciel NSZZ „Solidarnoœæ” pobra³ pro-
dukty do analizy w Bufecie nr 6 – Smakosz, przy Szybie SG – w obec-
noœci przedstawiciela pracodawcy z PeBeKa S.A. w Lubinie. Analizê
pobranych produktów przeprowadzono w Uniwersytecie Przyrodni-
czym we Wroc³awiu na Wydziale Nauk o ¯ywnoœci. Wyniki analizy
sporz¹dzono w odniesieniu do Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z 28
maja 1996r. w sprawie profilaktycznych posi³ków i napojów (Dz. U. nr
60, poz. 279).

Badaniom poddano cztery zestawy posi³ków profilaktycznych, do przy-
gotowania których u¿yto artyku³ów wybranych spoœród pobranych
na podstawie bonów. Uzyskane wartoœci podstawowych sk³adników
od¿ywczych w przeliczeniu na porcjê 540g nie odpowiadaj¹ pod wzglê-
dem zawartoœci energetycznej wymaganiom stawianym posi³kom pro-
filaktycznym. Dodatkowo na uwagê zas³uguje fakt, i¿ w oznaczo-
nym profilu nasyconych kwasów t³uszczowych wykazanym anali-
tycznie w w/w zestawach kszta³towa³y siê one na poziomie: 36,3%,
26,4%, 38,8%, 20,7%, i przekraczaj¹ ustalony próg 10%, co ma
charakter szczególnie szkodliwy dla zdrowia.

Ponadto opinia stanowi¹ca za³¹cznik do niniejszego pisma (mo¿na
zapoznaæ siê z ni¹ na stronie www.skgrm.pl lub www.solidarnoscpe-
beka.pl – red) wydana przez pani¹ dr hab. in¿. Karolinê £oŸn¹ z Kate-
dry ¯ywienia Cz³owieka, nie zostawia suchej nitki na kompetencjach
przedstawicieli PHU „Lubinpex”. W odniesieniu do argumentów za-
wartych w piœmie PHU „Lubinpex” H/552/X/3094/2012 z dnia
12.10.2012r. dotycz¹cych zapewnieñ o spe³nianiu przez operatora
wymogów Rozporz¹dzenia jak i oczekiwañ odbiorców, uwydatnia brak
elementarnej wiedzy ze strony przedstawicieli PHU „Lubinpex” na te-
mat podstawowych zaleceñ ¿ywieniowych.

Na podstawie wyników analizy pobranych produktów oraz Rozporz¹-
dzenia Rady Ministrów reguluj¹-
cego kwestiê profilaktycznych
posi³ków i napojów, Sekcja Kra-
jowa Górnictwa Rud Miedzi
NSZZ „Solidarnoœæ” ¿¹da na-
tychmiastowego zaprzestania
realizacji posi³ków profilaktycz-
nych przez PHU „Lubinpex”
oraz niezw³ocznego podjêcia
rozmów z ustawowymi przed-
stawicielami za³ogi w celu
opracowania alternatywnych
rozwi¹zañ problemu.”

W razie problemów z rozwi¹za-
niem sprawy, powiadomimy
Pañstwow¹ Inspekcjê Pracy i Sa-
nepid.
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STOP dla pakietu
klimatycznego

Ruszy³a unijna strona internetowa, za poœrednictwem której mo¿na
popieraæ Europejsk¹ Inicjatywê Obywatelsk¹ „Zawieszenie pakietu kli-
matyczno-energetycznego Unii Europejskiej”.

1 stycznia 2013 roku wesz³y w ¿ycie postanowienia unijnego pakietu
klimatyczno-energetycznego, które nakazuj¹ producentom energii
zakup uprawnieñ do emisji dwutlenku wêgla. „Wejœcie w ¿ycie tych
postanowieñ to pocz¹tek powa¿nych problemów polskiej gospodar-
ki” – powiedzia³ Dominik Kolorz, szef œl¹sko-d¹browskiej „Solidarno-
œci”. To bêdzie ogromne obci¹¿enie dla bud¿etów domowych Pola-
ków. Ale to nie jest tak, ¿e klamka ju¿ zapad³a ostatecznie. Mo¿emy
doprowadziæ do zawieszenia obowi¹zywania pakietu, korzystaj¹c z
Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej (EIO).

Uruchomiona pod koniec stycznia nowa strona internetowa udostêp-
niona przez Komisjê Europejsk¹ umo¿liwia popieranie inicjatywy za
poœrednictwem elektronicznego podpisu. Adres strony, na której
mo¿na wyraziæ swoje poparcie dla inicjatywy drog¹ elektroniczn¹ jest
dostêpny na stronach internetowych œl¹sko-d¹browskiej „Solidarno-
œci” oraz Komisji Krajowej NSZZ „Solidarnoœæ”. Wystarczy klikn¹æ na
baner z logo akcji: „Mój dom, mój pr¹d”, by przejœæ do elektroniczne-
go formularzu, w którym udzielamy poparcia inicjatywie wpisuj¹c swoje
dane.

Milion podpisów
EIO to nowy instrument, który umo¿liwia grupie obywateli Unii Euro-
pejskiej wezwanie Komisji Europejskiej do zaproponowania zmiany
przepisów lub wprowadzenia nowych rozwi¹zañ legislacyjnych. Ini-
cjatywê obywatelsk¹ musi poprzeæ co najmniej milion obywateli UE
pochodz¹cych z przynajmniej 7 spoœród 27 pañstw cz³onkowskich.
Pomys³, aby w celu uchronienia polskiej gospodarki i mieszkañców
Polski przed skutkami pakietu skorzystaæ z mo¿liwoœci, jakie daje Eu-
ropejska Inicjatywa Obywatelska, wysun¹³ Ludwik Dorn. Inicjatywê
wsparli przedstawiciele NSZZ „Solidarnoœæ”. Do akcji przy³¹czyli siê
reprezentanci innych polskich central zwi¹zkowych i organizacji pra-
codawców. Tworz¹ oni tzw. Polski Komitet akcji.

W sk³ad Komitetu Obywatelskiego (ogólnoeuropejskiego) obok przed-
stawicieli Polski weszli reprezentanci 6 krajów UE: Austrii, Danii, Grecji,
Litwy, Rumunii i Wielkiej Brytanii. 8 sierpnia 2012 roku Europejska
Inicjatywa Obywatelska „Zawieszenie Pakietu Klimatyczno-Energetycz-
nego Unii Europejskiej” zosta³a zarejestrowana przez Komisjê Euro-
pejsk¹. Od tego momentu Komitet Obywatelski tej inicjatywy ma 12
miesiêcy, aby zebraæ wymagan¹ liczbê podpisów.

Skutki pakietu w Polsce
Wed³ug wyliczeñ ekspertów z powodu wdro¿enie rozwi¹zañ pakietu
w 2013 roku ceny pr¹du wzrosn¹ o 30%, a ceny ciep³a o 22%. W
kolejnych latach te ceny wzrosn¹ o 60%. Skokowy wzrost cen energii
negatywnie wp³ynie na konkurencyjnoœæ i kondycjê polskiego prze-
mys³u i polskiej gospodarki. Skutkiem wdro¿enia rozwi¹zañ pakietu
bêdzie te¿ m.in. utrata od 250 tys. do nawet 500 tys. miejsc pracy w
przemyœle.

K³amcom mamy p³aciæ
Wielu z nas doskonale sobie przypomina, jak obecny premier
Donald Tusk, na œwiecie bardziej znany jako S³oñce Peru, zachê-
ca³ obywateli do pospolitego niepos³uszeñstwa. Twierdzi³, ¿e nie
powinniœmy p³aciæ za abonament radiowo-telewizyjny, bo telewi-
zja publiczna pod rz¹dami Jaros³awa Kaczyñskiego by³a nieobiek-
tywna. Zapomnia³ chyba, ¿e pod rz¹dami Kaczyñskiego niesym-
patyzuj¹cy z nim dziennikarze mieli swoje programy w telewizji

publicznej, m.in. Tomasz Lis. Tusk szybko pozby³ siê z telewizji
dziennikarzy, którzy wytykali b³êdy jego rz¹du i usun¹³ niewy-
godne programy, m.in. Misja Specjalna. Z drugiej strony Tusk
krytykowa³ rz¹d Kaczyñskiego za postawione, wtedy jeszcze nie
tak liczne, fotoradary. Jak sam wielokrotnie wykrzykiwa³ przed
kamerami, tylko cz³owiek bez prawa jazdy mo¿e stawiaæ fotora-
dary zamiast budowaæ drogi.

Co tak dzisiaj odmieni³o nasze S³oñce Peru, ¿e straszy nas ró¿ne-
go rodzaju karami za niezap³acony abonament, a na „pasku” w
TVP Info ci¹gle widaæ informacjê przypominaj¹c¹ o p³aceniu abo-
namentu? W³adza chce wysy³aæ listonoszy, by Ci sprawdzali u
Jana Kowalskiego, czy ma telewizor w domu, bo przesta³ p³aciæ
abonament telewizyjny. Pojawi³y siê te¿ groŸby, ¿e za radio w
samochodzie równie¿ trzeba p³aciæ, a do samochodu ³atwiej zaj-
rzeæ ni¿ do domu. Z drugiej strony zamiast budowaæ autostrady
Tusk sta³ siê najwiêkszym drogowym paparazzi! Jest coraz wiê-
cej fotoradarów i kolejne s³u¿by dostaj¹ uprawnienia by ³apaæ
kierowców przekraczaj¹cych prêdkoœæ. Gdyby tego by³o ma³o
przesta³o siê liczyæ karanie kierowców punktami, by Ci jeŸdzili
przepisowo obawiaj¹c siê utraty uprawnieñ do kierowania pojaz-
dem. Teraz liczy siê tylko kasa, co pokaza³ minister finansów
planuj¹c miliardowe wp³ywy z mandatów, podczas gdy obecnie
do skarbu pañstwa wp³ywa zaledwie kilkadziesi¹t milionów z tego
tytu³u.

Po kolejnym prawie dwuletnim okresie rz¹dzenia Donka z Win-
centym przybywa narzekaj¹cych. Za niefrasobliwoœæ i nieodpo-
wiedzialne zachowanie g³osuj¹cych na PO i partie pokrewne lub
nieg³osuj¹cych wcale, cierpimy wszyscy. Mo¿emy ponarzekaæ
sobie w domu widz¹c Tuska w telewizji, w coraz d³u¿szej kolejce
do lekarza czy w sklepie na coraz wy¿sze ceny. Na nasze nie-
szczêœcie we wszystkich tych miejscach naszego narzekania, nie
s³ysz¹ nas rz¹dz¹cy. Ja ju¿ dzisiaj zastanawiam siê co wymyœl¹
sztaby medialnych pijarowców, aby w kolejnych wyborach le-
wacko-liberalne krêgi partyjne odnios³y sukces. Do tego nie trze-
ba wiele, oni doskonale wiedz¹ jak otumaniæ naród. Wystarczy,
¿e poka¿¹ w szklanym ekranie tañcz¹cego Palikota z now¹ dam¹
Grodzk¹ o gabarytach boksera wagi ciê¿kiej, pl¹saj¹cego Kalisza
wype³niaj¹cego poselskie obowi¹zki na zakrapianej imprezie, czy
Tuska harataj¹cego w ga³ê i ju¿ wielu bêdzie zmanipulowanych,
sk³onnych kolejny raz oddaæ na nich g³os do urny wyborczej.
Nie potrafiê ci¹gle zrozumieæ, dlaczego doroœli ludzie, z których
wielu uwa¿a siê za inteligentnych i wykszta³conych, kolejne ju¿
wybory z rzêdu traktuj¹ jak casting piêknoœci, czy wystêp kaba-
retowy z t¹ tylko ró¿nic¹, ¿e za ten wystêp p³acimy przez kolejne
cztery lata. Czy tak to wszystko tym lemingom trudno zrozumieæ?
¯e g³osuj¹c na Platformê to tak jakby sobie i innym k³ody pod
nogi rzucali?

Górnik

W wieku 34 lat tragicznie odszed³ od nas,
gin¹c – 1 lutego 2013r. – na stanowisku pracy,

pracownik KGHM Polska MiedŸ S.A. Oddzia³ ZG „Rudna”

Œp. Jacek Du³awski
Czeœæ Jego Pamiêci!

Kondolencje i wyrazy szczerego ¿alu
dla rodziny i znajomych sk³ada:

Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ”,
Komisja Zak³adowa NSZZ „Solidarnoœæ” O/ZG „Rudna”

oraz Redakcja „Pryzmatu”


