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Na ZG „Rudna” zmienia siê zasady funkcjonowania SIP,
ale robi siê to bez udzia³u organizacji zwi¹zkowych co
jest niezgodne z obowi¹zuj¹cym prawem

Spo³eczna Inspekcja
Pracy pod lup¹

Na ZG „Rudna” dyrektor powo³a³ Zespó³ ds. analizy przepisów dotycz¹-
cych zasad wykorzystywania uwag Spo³ecznej Inspekcji Pracy w Od-
dziale. Zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem nadzór nad dzia³alnoœci¹ Spo-
³ecznej Inspekcji Pracy w zak³adzie pracy sprawuj¹ zwi¹zki zawodowe
i z pewnoœci¹ regulacja przepisów dotycz¹cych SIP nie le¿y w kompe-
tencjach pracodawcy. NSZZ Solidarnoœæ wyst¹pi³a wiec do pracodaw-
cy z pismem przypominaj¹cym, ¿e zgodnie z ustaw¹ o zwi¹zkach za-
wodowych Zak³adowe Organizacje Zwi¹zkowe tworz¹ wspóln¹ repre-
zentacjê zwi¹zkow¹ i korzystaj¹c z uprawnieñ okreœlonych prawem
ustalono ju¿ zasady organizacji i funkcjonowania Spo³ecznej Inspekcji
Pracy. Wszelkie prace w tym zakresie powinny byæ prowadzone w
obecnoœci reprezentacji zwi¹zkowej.

Niepokoj¹cy jest fakt, ¿e pracodawca w sierpniu ubieg³ego roku wypo-
wiedzia³ funkcjonuj¹ce od 1996r. porozumienie, dotycz¹ce wewnêtrznej
struktury i organizacji dzia³alnoœci w Oddziale ZG „Rudna” Spo³ecznej
Inspekcji Pracy. Porozumienie to regulowa³o zasady wspó³pracy i wspó³-
dzia³ania pracodawcy i SIP. Obecnie pracodawca nie zaproponowa³ przed-
stawicielom zwi¹zków zawodowych i spo³ecznej inspekcji pracy wy-
pracowania i zawarcia nowego porozumienia, zaœ powo³anie zespo³u
bez udzia³u reprezentacji zwi¹zkowej stanowi naruszenie obowi¹zuj¹-
cego prawa i z pewnoœci¹ nie oznacza chêci prowadzenia dialogu.

NSZZ Solidarnoœæ wyst¹pi³a do pracodawcy o uzupe³nienie sk³adu ze-
spo³u przedstawicielami Organizacji Zwi¹zków Zawodowych i wyzna-
czenie terminu spotkania w celu ustalenia treœci nowego dokumentu o
zasadach funkcjonowania spo³ecznej inspekcji pracy w Oddziale.

Wszystkim Hutnikom i Ich rodzinom
z okazji Dnia Hutnika

¿yczymy wszystkiego najlepszego,
du¿o zdrowia, bezpiecznej pracy

i samych sukcesów
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ”

Rzecznik Praw Obywatelskich obieca³ zapoznaæ siê ze
spraw¹ niepowo³ania do Rady Nadzorczej KGHM kan-
dydatów za³ogi

RPO przyjrzy siê sprawie
Przewodnicz¹cy Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidar-
noœæ” Kazimierz Grajcarek napisa³ 11 stycznia list do Rzecznik Praw
Obywatelskich Ireny Lipowicz. Na odpowiedŸ trzeba by³o czekaæ ponad
trzy miesi¹ce. Przewodnicz¹cy wnioskowa³ w liœcie o interwencjê w
zwi¹zku z bezprawnym niepowo³ywaniem przez Ministra Skarbu Pañ-
stwa przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej KGHM, m.in.
Józefa Czyczerskiego. Przedstawiciel Rzecznik Praw Obywatelskich
wyst¹pi³ do Ministerstwa Skarbu Pañstwa o stanowisko w tej sprawie.
Po zapoznaniu siê z t¹ kwesti¹ podjêta zostanie decyzja, czy bêd¹ dal-
sze dzia³ania w sprawie.

Dotychczas Rzecznik Praw Obywatelskich to jedyna pañstwowa insty-
tucja, która zainteresowa³a siê pismami w tej kwestii. Obawiamy siê
niestety, ¿e i ta instytucja stanie siê Rzecznikiem interesów Platformy
Obywatelskiej. W ostatnich dniach dosz³o do zmiany na stanowisku
Ministra Skarbu Pañstwa, ale nie ³udzimy siê, ¿e dojdzie do jakichœ
zmian w polityce antypracowniczej. Miko³aj Budzanowski mia³ byæ od-
mian¹ po Aleksandrze Gradzie, a okaza³ siê byæ wiernym stra¿nikiem
interesów Platformy Obywatelskiej, w czym przewy¿szy³ swojego po-
przednika.

W ostatnich wyborach do Rady Nadzorczej najwiêcej g³osów zdoby³
Józef Czyczerski. Nie zapowiada siê, ¿eby Ministerstwo Skarbu Pañ-
stwa mia³o zamiar powo³aæ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjo-
nariuszy, by poddaæ pod g³osowanie uchwa³y mówi¹ce o uzupe³nieniu
Rady Nadzorczej wy³onionymi w wyborach przedstawicielami pracow-
ników. Zapewne Ministerstwo bêdzie czekaæ na Zwyczajne WZA, które
odbêdzie siê w czerwcu. Bezczelnoœæ przedstawicieli ministerstwa naj-
lepiej przedstawia porównanie, ¿e gdy w 2011r. wybrano fikcyjnych
przedstawicieli rzekomo pracowników, a tak naprawdê mieli namasz-
czenie Zarz¹du, wtedy powo³ano ich w trzy tygodnie. Obecnie mija szeœæ
tygodni i sprawa stoi w miejscu…



KGHM: jaki nadzór
taki rozwój

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi jest obecnie spó³k¹ gie³dow¹, w której
Skarb Pañstwa ma zaledwie 31,79 proc udzia³ów. Pomimo mniejszoœciowe-
go pakietu akcji w praktyce to rz¹d decyduje o polityce finansowej spó³ki.
Naszym zdaniem rz¹d Donalda Tuska szkodzi miedziowemu koncernowi po-
przez decyzje na szczeblu centralnym i wytworzon¹ negatywn¹ atmosferê w
firmie. Symbolicznym tego dowodem jest zakopanie topora wojennego przez
najwiêksze centralne zwi¹zkowe w KGHM, które od zawsze by³y ze sob¹ w
konflikcie. Rz¹d podpad³ nie tylko pracownikom KGHM i grupy kapita³owej,
ale tak¿e lokalnej spo³ecznoœci co widaæ po wynikach wyborów w regionie.
Platforma Obywatelska narazi³a siê mieszkañcom „zag³êbia miedziowego”
na wielu p³aszczyznach.

Coraz mniejszy g³os Skarbu Pañstwa wœród akcjonariuszy
Przed wyborami dzia³acze Platformy Obywatelskiej obiecywali, ¿e nie bêd¹
prywatyzowaæ KGHM-u – jednak tak siê nie sta³o i okaza³o siê ¿e kolejny raz
perfidnie k³amali. Cudotwórcze zarz¹dzanie finansami pañstwa doprowadzi³o
do sytuacji, w której politycy Platformy Obywatelskiej postanowili za³ataæ
dziurê bud¿etowa i sprzedaæ nawet do 42 proc. akcji KGHM. Opór pracowni-
ków i strajk ostrzegawczy za³ogi Polskiej Miedzi sprawi³, ¿e dosz³o do sprze-
da¿y tylko 10 proc. zamiast planowanego ca³ego pakietu. Ministerstwo Skar-
bu Pañstwa posiadaj¹c trzeci¹ czêœæ akcji KGHM na Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy ma niepewn¹ wiêkszoœæ g³osów. Mog³oby dojœæ do przejêcia
kontroli nad spó³k¹ przez prywatne podmioty, ale Platforma Obywatelska zna-
laz³a na to sposób rodem z poprzedniej epoki, o czym póŸniej.

Jak dywidenda to z rozmachem
Kolejnym przedwyborczym has³em Platformy Obywatelskiej by³o inwesto-
wanie zysków z Polskiej Miedzi w tworzenie miejsc pracy w regionie. KGHM
w ostatnich latach dziêki hossie na rynku miedzi i srebra osi¹ga rekordowe
zyski. Rz¹d pobiera wysokie dywidendy, ale pieni¹dze nie wracaj¹ ju¿ do
Zag³êbia Miedziowego w postaci lokalnych inwestycji. Jakby tego by³o ma³o
pobierane kredyty Zarz¹d KGHM przeznacza na miliardowe zagraniczne in-
westycje. Byæ mo¿e rz¹d mia³ na myœli tworzenie miejsc pracy tylko dla
„swoich”. Wko³o roœnie bezrobocie a przyjmowanie pracowników na stano-
wiska nierobotnicze do KGHM i spó³ek zale¿nych kwitnie. Zarówno zatrudnia-
nie jak i awansowanie odbywa siê na nie do koñca jasnych zasadach. Spada
zatrudnienie na stanowiskach robotniczych, podczas gdy biuro zarz¹du pêka
w szwach. Dlaczego politycy Platformy Obywatelskiej od pocz¹tku k³amali?
¯aden z lokalnych polityków nie sprzeciwia siê polityce rz¹du wobec Polskiej
Miedzi. Billboardy z obietnicami Donalda Tuska i lokalnych pos³ów mo¿na
zobaczyæ teraz tylko w internecie: www.tnij.org/po-kghm.

Podatek na zawo³anie – co tu jeszcze zabraæ?
Tusk – premier drugiej kadencji, w swoim expose z 2011r. zapowiedzia³ opo-
datkowanie niektórych kopalin – tj. miedzi i srebra. Istnieje tylko jedna spó³ka
w Polsce wydobywaj¹ca te surowce – jest nim KGHM Polska MiedŸ S.A. Po
wprowadzeniu podatku od miedzi i srebra zagraniczne firmy kupuj¹ce konce-
sje na poszukiwanie gazu ³upkowego zaczê³y ograniczaæ odwierty. Koñczy
siê kolejna œciema Platformy o krociowych zyskach z gazu ³upkowego. Nawet
jeœli rz¹d uchwali ustawê reguluj¹c¹ wysokoœæ odprowadzanych podatków
od wydobycia ³upków, to kto zagwarantuje, ¿e nie zmieni zdania co do ich
wielkoœci, w trakcie prowadzonej ju¿ eksploatacji? GroŸba podniesienia po-
datków dzia³a jak straszak.

Szykanowanie pracowników i zwi¹zkowców
Domaganie siê swoich praw, tak¿e poprzez manifestacje a nawet strajk, to
niezbywalne prawo ka¿dego obywatela w demokratycznym pañstwie. Waru-
nek jest jednak podstawowy – pañstwo jest demokratyczne. Rz¹d Tuska, a
pod jego dyktando w³adze KGHM czyni¹ wszystko by zastraszaæ pracowni-
ków. Pracodawca za niema³e pieni¹dze spó³ki ci¹ga po s¹dach pracowników
i zwi¹zkowców za to, ¿e oœmielili siê upomnieæ o warunki p³acy i pracy oraz
dalsze istnienie przemys³u miedziowego w Polsce – miejsc pracy i dalszy byt
swoich rodzin. Od 11 sierpnia 2009r. tj. od dwugodzinnego strajku ostrzegaw-
czego w obronie KGHM., gdzie rz¹d planowa³ sprzedaæ wszystkie akcje spó³ki
libera³owie z PO znaleŸli sobie wroga w pracownikach Polskiej Miedzi. Bo to
dziêki solidarnoœci za³óg i masowemu oporowi Ministerstwo Skarbu Pañstwa
zdecydowa³o siê zbyæ tylko 10 proc. akcji. Zarz¹d KGHM bezprawnie pozbawi³
czêœci pracowników 14-tej pensji oraz zmusza³ do podpisywania lojalek. Sprawa
trafi³a do sadu pracy i zakoñczy³a siê wyp³aceniem przez pracodawcê nale¿-
nych pieniêdzy z karnymi odsetkami. Rz¹dz¹cy i ich obecni poplecznicy po-
stanowili tak¿e ukaraæ zwi¹zkowców za strajk przez 4 lata ci¹gaj¹c ich po
prokuraturach i s¹dach.

Wys³uchanie publiczne z 5 maja 2011r. zorganizowane przez prezesa KGHM i
zwi¹zki zawodowe okaza³o siê prowokacj¹ Zarz¹du. Za ciemnymi drzwiami
Biura Zarz¹du stali uzbrojeni ochroniarze oraz zorganizowane „przezornie
wczeœniej” oddzia³y prewencji policji. Zamiast wys³uchania pracowników
Zarz¹d KGHM przygotowa³ inne argumenty - policyjne pa³ki a nastêpnie ci¹ga³
pracowników po s¹dach.

Niepowo³anie wybranych przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej
oraz niekoñcz¹cy siê festiwal wyborczy serwowany za pieni¹dze spó³ki to
kolejny przejaw „szanowania prawa” przez rz¹dz¹cych libera³ów z PO. W
zemœcie kolejny minister Skarbu Pañstwa ³ami¹c ustawê o prywatyzacji i
komercjalizacji przedsiêbiorstw nie powo³uje wybranych ju¿ trzeci raz przez
pracowników cz³onków Rady Nadzorczej. Sprawa trwa ju¿ dwa lata a s¹dy
(niezale¿ne???) maja wyraŸny problem z interpretacj¹ jednoznacznych zapi-
sów ustawy ”wybór jest wi¹¿¹cy dla walnego zgromadzenia akcjonariuszy”.
Podobnie jak w poprzednich sprawach Zarz¹d KGHM wynajmuje renomowa-
ne kancelarie prawne – wszystko za pieni¹dze wypracowane przez za³ogê
KGHM – i w s¹dach odbywaj¹ siê typowe debaty filozoficzne. Niepowo³anie
przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej umo¿liwi³o ju¿ miêdzy in-
nymi bez jakiegokolwiek nadzoru wyprowadzenie miliardów na zagraniczne
inwestycje oraz sprzeda¿ aktywów telekomunikacyjnych.

Absurdalne inwestycje menad¿erów namaszczonych przez rz¹d
Dziêki wysokim zyskom z ostatnich lat Polska MiedŸ mog³a dokonaæ wielu
inwestycji. Ministerstwo Skarbu Pañstwa – jako wiod¹cy akcjonariusz nie
tworzy jednak zgodnie z obietnicami wyborczymi PO nowych miejsc pracy
ani w regionie, ani nawet nie w Polsce. Ostatnie inwestycje m.in. w Kanadzie,
Chile i Niemczech poch³onê³y ju¿ ponad 10 miliardów z³otych. S¹ to niewy-
obra¿alne pieni¹dze, które mog³y wspomóc region i redukcjê bezrobocia w
kraju. Zamiast tworzyæ miejsca pracy w Polsce rz¹d postanowi³ wesprzeæ
inne kontynenty. Tym bardziej zaskakuj¹ce s¹ decyzje rz¹du, bo dzieje siê to w
czasie kryzysu. Jakoœ dziwnie inne rz¹dy sprowadzaj¹ do siebie produkcjê
(m.in. w bran¿y motoryzacyjnej), podczas gdy polski rz¹d robi ca³kiem coœ
odwrotnego. Czym t³umaczyæ podjêt¹ decyzjê o wyprzeda¿y przez KGHM
aktywów telekomunikacyjnych (Polkomtel i Dialog), które mia³y byæ przecie¿
zabezpieczeniem Polskiej Miedzi na trudne czasy? Inwestycja w Quadra FNX
mia³a byæ miedzianym Eldorado, ale póki co do interesu trzeba bêdzie s³ono
dop³acaæ, bo koszty uruchomienia kopalni wzros³y ju¿ dodatkowo do ok. 4 mld
dolarów. Przeprowadzone zagraniczne inwestycje œwiadcz¹ albo o nieodpo-
wiedzialnoœci i krótkowzrocznoœci menad¿erów, albo o celowym i perfidnym
dzia³aniu.

Propozycje „Solidarnoœci”
dot. nowych Oddzia³ów

W zwi¹zku z powstaniem nowych Oddzia³ów w strukturze organizacyjnej ZG
„Polkowice-Sieroszowice” Komisja Zak³adowa NSZZ „Solidarnoœæ” wnio-
s³a do pracodawcy uwagi, które nale¿a³oby jak najszybciej zrealizowaæ.

1) Konflikt interesów miêdzy nowym oddzia³em Or a górniczym ze wzglêdu
na podzia³ odpowiedzialnoœci w przypadku awarii £K3 fedruj¹cej sztygar
z górniczego odpowiedzialny za dobieranie i czyszczenie przodków nie
odda maszyny do fedrunku.

2) Praca operatorów SWW i SWK na ró¿nych oddzia³ach (dotyczy spó³dziel-
ni G-51/G-54) mo¿e doprowadziæ do obni¿enia wydajnoœci pracy i zwiêk-
szenia wypadkowoœci ze wzglêdu na koniecznoœæ adaptacji operatorów
do innego miejsca pracy.

3) W jaki sposób bêd¹ rozliczani operatorzy SWK z G-51 pracuj¹cy na G-54?
4) Jaki jest pomys³ skorelowania planu urlopowego operatorów z dwóch

ró¿nych oddzia³ów, je¿eli pracuj¹ w tych samych miejscach? Dotyczy to
równie¿ szkoleñ, badañ okresowych itd.

5) Przez brak rudy nie obk³adaj¹ operatorów. Mogliby robiæ drogi i wnêki na
drogach odstawy.

6) Oddzia³ odstawy oponowej ma za zadanie wybieraæ a nie czyœciæ przod-
ki. Nie mo¿e zostawiæ niedobrany przodek, musi doczyszczaæ ze wzglê-
du na zbyt ma³¹ iloœæ osób na oddzia³ach przygotowania miejsc pracy.

7) Kierunki wybierania mia³y byæ przed³u¿one i widoczne.
8) Iloœæ operatorów pozostaj¹cych w komorach mechanicznych nie wyko-

rzystywana do fedrunku.
9) Czy zmieni³a siê wielkoœæ produkcji na poszczególnych oddzia³ach?
10) Na dobieraniu s¹ najlepsi operatorzy – czy nie strac¹ na wynagrodzeniu?
11) M³ody dozór O-5 nie znaj¹ rejonu.
12) O-6 polecenie dla dozoru o pomniejszenie wykonów o korektê dyspozy-

tora.



13) G-51 ma³a iloœæ maszyn, czyja to wina czy kierownik nie daje sobie rady?
14) Dobre maszyny do dobierania, s³abe maszyny do fedrunku.

„S” ZG „Polkowice-Sieroszowice” chce zrównaæ dodatki pre-
ferencyjne we wszystkich kopalniach i wprowadziæ nowe

„Solidarnoœæ” wnosi
o ujednolicenie dodatków

preferencyjnych
Komisja Zak³adowa NSZZ „Solidarnoœæ” ZG „Polkowice-Sieroszowice” zwró-
ci³a siê z wnioskiem do pracodawcy o ujednolicenie procentowe dodatków
preferencyjnych we wszystkich kopalniach KGHM. „Solidarnoœæ” zapropo-
nowa³a te¿ wprowadzenie preferencji przy wykonywaniu innych prac:

- prace murarskie w/poza oddzia³em wydobywczym;
- wiercenie otworów badawczych poza oddzia³em wydobywczym;
- pomoc przy wierceniu otworów badawczych poza oddzia³em wydobyw-

czym;
- SWS przy robotach strza³owych;
- nadzorowanie prac strza³owych w oddziale eksploatacyjnym;
- SWS przy robotach pomocniczych w oddziale eksploat.;
- usuwanie awarii i naprawa SCMG poza oddzia³em eksploat.;
- prace elektryczne, automatyki i ³¹cznoœci poza oddzia³em eksploat.;
- monta¿ i demonta¿ urz¹dzeñ wentylacji, ruroci¹gów i tam w/poza oddzia-

³em eksploat.;
- obrywka mechaniczna poza oddzia³em eksploat.;
- za³adunek i odstawa urobku ³adowark¹ ³y¿kow¹ poza oddzia³em eksplo-

at.;
- zabudowa oraz rabowanie obudowy hydraulicznej podpory poza oddzia-

³em eksploat.;
- budowa i czyszczenie dróg oraz podgarnianie kamienia pod zawa³ poza

oddzia³em eksploat.;
- odstawa urobku wozem odstawczym poza oddzia³ eksploat.;
- czyszczenie przodków poza oddzia³em eksploat.;
- czyszczenie przodków ³adowark¹ ³y¿kow¹ poza oddzia³em eksploat.;
- wymiana zawiesi linowych w szybie;
- wymiana rur w szybie;
- wymiana kieszeni obmiarowych;
- wymiana naczyñ wydobywczych;
- przezbrajanie szybów;
- roboty elektryczne w szybie;
- wymiana lin noœnych, prowadniczych i wyrównawczych;
- rabowanie urz¹dzeñ odstawy wraz z instalacj¹ gaœnicz¹ w oddziale eks-

ploat.;
- budowa i rozbudowa, utrzymanie infrastruktury w komorach mechanicz-

nych operatora i pomocnika SWK;
- budowa i rozbudowa, utrzymanie infrastruktury w komorach mechanicz-

nych, monta¿ i demonta¿ ruroci¹gów;
- prace elektryczne przy remoncie i przek³adkach w oddzia³ach eksploat. i

taœmowych;
- elektrycy utrzymania ruchu w oddzia³ach eksploat.

Firma zwalniaj¹c pracownicê z³ama³a prawo – „Solidarnoœæ”
protestuje w jej obronie

Pikiety w obronie kole¿anki
NSZZ „Solidarnoœæ” z ca³ego regionu Zag³êbie Miedziowe 24 kwietnia pikie-
towa³a w Legnicy pod niemieck¹ firm¹ ADO, w której zwolniono pracownicê.
Pracodawca za powód do zwolnienia uzna³ wywieszenie dwóch zwi¹zko-
wych flag na bramie przed zak³adem pracy. Zatrudniona wywieszaj¹c 26
marca flagi solidaryzowa³a siê z bior¹cymi tego dnia udzia³ w strajku na
Œl¹sku. Pracodawca niezgodnie z prawem zwolni³ pracownicê. Nie mo¿na
zwalniaæ dyscyplinarnie za wywieszanie flagi zwi¹zkowej, a ju¿ na pewno nie
mo¿na bez powodu zwalniaæ cz³onkini Komisji Zak³adowej bêd¹cej pod
ochron¹ prawn¹. Jest to niezgodne z ustaw¹ o zwi¹zkach zawodowych i
kodeksem pracy. Eksponowanie symboli zwi¹zkowych jest dopuszczalne.
Tym bardziej sprawa bulwersuje, ¿e pracodawca podj¹³ decyzjê nie bacz¹c na
fakt, i¿ kobieta jest wdow¹ wychowuj¹c¹ dziecko. Za wywieszenie flagi
pozbawi³ j¹ œrodków do ¿ycia.

W firmie ADO w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej trwa pogotowie
strajkowe. Przez tydzieñ cz³onkowie „Solidarnoœci” z ca³ego regionu ka¿dego
dnia strajkowali pod  fabryk¹. W jednej z pikiet w dniu 24 kwietnia udzia³ wziê³o
ponad 200 zwi¹zkowców z Legnicy, G³ogowa, Lubina, Polkowic, Jawora i
Z³otoryi. Bulwersuj¹ca sprawa zwróci³a nawet uwagê cz³onków „Solidarno-
œci” z Górnego Œl¹ska. Niepojête jest dla nich, ¿e zwolniono kole¿ankê ze
zwi¹zku za to, ¿e siê z nimi solidaryzowa³a. Jeœli pracodawca nie ust¹pi, udzia³
w manifestacji wezm¹ górnicy ze Œl¹ska i cz³onkowie „Solidarnoœci” z ca³ego
Dolnego Œl¹ska. Bogdan Or³owski, przewodnicz¹cy „Solidarnoœci” Zarz¹du
Regionu Zag³êbie Miedziowe w imieniu „Solidarnoœci” przedstawi³ postulaty
zwi¹zku. – ̄ ¹damy przywrócenia pani Teresy do pracy, zaprzestania ³amania
praw zwi¹zkowych i podwy¿szenia wynagrodzeñ ca³ej za³odze – mówi³ Or³ow-
ski.

Wiêkszoœæ za³ogi nale¿y do „Solidarnoœci”. Jeœli pracodawca nie zgodzi siê na
¿¹dania zwi¹zku, tylko kwesti¹ czasu bêdzie og³oszenie strajku. Zarz¹d Regio-
nu Zag³êbie Miedziowe NSZZ „Solidarnoœæ” z³o¿y³ w Prokuraturze Rejonowej
w Legnicy zawiadomienie o podejrzeniu pope³nienia przestêpstwa przez za-
rz¹d niemieckiej spó³ki ADO.

„Solidarnoœæ” w firmie ADO od d³u¿szego czasu jest w sporze zbiorowym.
Jednym z ¿¹dañ jest podwy¿ka wynagrodzeñ, których pomimo rosn¹cej infla-
cji nie by³o od dziesiêciu lat. W ubieg³ym roku pracodawca zlikwidowa³ fun-
dusz socjalny, co sta³o siê przyczyn¹ za³o¿enia zwi¹zku i masowego pozyski-
wania nowych cz³onków.

Na stronie Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ”
(www.skgrm.pl) mo¿na przeczytaæ list przewodnicz¹cego SKGRM Józefa
Czyczerskiego do kanclerz Angeli Merkel i prezydenta Joachima Gaucka. W
czasie manifestacji wyjaœni³, ¿e zale¿a³o mu w szczególnoœci na napisaniu
listu do prezydenta Gaucka. – Prezydent Gauck wielokrotnie odwo³ywa³ siê do
idea³ów „Solidarnoœci”. Dziêkowa³ jej za wolnoœæ dla wschodnich Niemiec! –
stwierdzi³ przewodnicz¹cy Czyczerski.

Cudotwórcy na Rudnej - 2
Od jakiegoœ czasu pracownicy Rudnej zg³aszaj¹ coraz czêstsze przypadki
nieuznawania zdarzeñ za wypadki w pracy. Po przeprowadzonej kontroli przez
Okrêgowego Inspektora Pracy ujawniono, ¿e pracownicy zg³aszaj¹ zachoro-
wania oraz wypadki przy pracy w punktach przeprowadzaj¹cych badania
profilaktyczne. W takim punkcie prowadzona jest m.in. ksi¹¿ka ambulatoryjna
i ksi¹zka wypadkowa, w których zapisywane s¹ zachorowania oraz wypadki
pracowników. Bezspornie zosta³o ustalone, ¿e przy ka¿dym zg³oszeniu pra-
cownika pielêgniarka wykonuje telefon informuj¹c o zdarzeniu dzia³ BHP. Po
takim telefonie na punkcie pojawia siê dy¿uruj¹cy inspektor BHP i przeprowa-
dza rozmowê uœwiadamiaj¹c¹. Po takim seansie psychoterapeutycznym pra-
cownik decyduje czy zg³oszone zdarzenie jest wpisywane do ksi¹zki wypad-
ków, czy ksi¹zki ambulatoryjnej. Po ewentualnym pogorszeniu stanu zdrowia
uznanie zdarzenia jako wypadku przy pracy zaczyna byæ nie lada problemem.
Brak jest bowiem jego wczeœniejszego zg³oszenia w odpowiedniej ksi¹¿ce
wypadków oraz m. in. wykonania wizji miejsca zdarzenia. I pracownik ju¿ ma
problem!

W 2011 roku nieuznanych zdarzeñ za wypadki przy pracy by³o 5, natomiast w
2012 by³o ju¿ ich 22. W ksi¹¿ce wypadkowej wpisuje siê dodatkowo uwagê
„wpis uzgodniony z BHP”. Te dzia³ania s¹ niezgodne z prawem i maj¹ tylko za
g³ówny cel statystyczne ograniczenie wypadków.

W dniu 23 kwietnia br. nadinspektor Pañstwowej Inspekcji Pracy, na podsta-
wie dokumentacji oraz przeprowadzonych rozmów na punktach medycznych,
poinformowa³a ZSIP i organizacje zwi¹zkowe, i¿ takie praktyki maj¹ bezspor-
nie miejsce. Jest niedopuszczalne by przedstawiciele pracodawcy (s³u¿by
BHP) ³amali prawo i przeprowadzali „rozmowy” z poszkodowanymi, by wy-
wierana by³a presja i sugerowanie odst¹pienia od stosownego wpisu do ksi¹¿ki
wypadkowej.

Tak wiêc w pe³ni potwierdzi³y siê zg³aszane przez pracowników fakty. Mamy
nadzieje, ¿e dyrekcja spowoduje zaprzestanie stosowania tego rodzaju bez-
prawnych praktyk. Apelujemy do pracowników aby zg³aszali do „Solidarno-
œci” wszystkie takie przypadki, by po czasie nie by³o za póŸno.

Nie chcemy byæ z³oœliwi, ale dzieje siê tak od momentu, gdy na stanowisko
G³ównego In¿yniera BHP zosta³ powo³any wysokiej klasy specjalista z za-
przyjaŸnionej kopalni i zaczêto wdra¿aæ niezgodne z prawem cudowne pomy-
s³y, które maj¹ za cel statystycznie ograniczenie iloœci wypadków. Niektórzy
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nie wierz¹ w cuda i twierdz¹ ¿e, praktyki s¹ bardziej przyziemne i œciœle
zwi¹zane z motywacyjnym systemem wynagradzania wysokop³atnych pra-
cowników Rudnej i jest dla nich dodatkowym Ÿród³em dochodów. O innych
pomys³ach cudotwórców z BHP poinformujemy w nastêpnych numerach
Pryzmatu.

Obserwator

Pó³ ¿artem, pó³ serio
T: Angela, my podnieœliœmy wiek emerytalny naszym ludziom. Ty

mia³aœ to te¿ zrobiæ, a nie zrobi³aœ!
M: Zrezygnowa³am, bo ze wschodu przyjecha³a do nas tania si³a robo-

cza.
T: Ale obieca³aœ!
M: Obieca³am, ale to by³oby nielogiczne, bo dziêki tej sile roboczej

nasi emeryci nic nie stracili.
T: Przecie¿ macie bezrobocie, a przyjmujecie innych do pracy.
M: No tak, ale dziêki tej nowej sile roboczej, mo¿emy spokojnie wy-

p³acaæ wysokie zasi³ki dla naszych bezrobotnych. A co tam u was?
T: A u nas po staremu. Bezrobocie wzros³o – nie wiadomo dlaczego,

m³odzi nie chc¹ zak³adaæ rodzin i mieæ dzieci – nie wiadomo dla-
czego. Ale szczêœliwie coraz wiêcej starców umiera w pracy. Dziêki
temu nasza s³u¿ba zdrowia mo¿e odsapn¹æ.

M: To dobrze. To dobrze. Najwa¿niejsze ¿e kontrolujesz sytuacjê. I nie
przejmuj siê tym co ludzie mówi¹. W polityce ju¿ tak jest. Nie
zawsze sonda¿e s¹ na wysokim poziomie.

T: Ale tobie s³upki wzros³y.
M: No tak. Wzros³y. Ale to dziêki nowej sile roboczej, rezygnacji z

podwy¿szania wieku emerytalnego i z podwy¿ek zasi³ków dla bez-
robotnych.

T: Te¿ bêdê musia³ coœ wymyœliæ, bo nied³ugo wybory...
M: To daj ludziom pracê! Przecie¿ masz super g³owê na karku!
T: Ale jak?
M: Jeœli zatrudnisz w administracji 100 tysiêcy ludzi, to przybêdzie

100 tysiêcy g³osów i ubêdzie 100 tysiêcy miêdzy bezrobotnymi. To
razem 200 tysiêcy! A z ich rodzinami jeszcze wiêcej!

T: Mamy obliczon¹ kasê i nie bêdê mia³ z czego im zap³aciæ.
M: To ja ci po¿yczê. Dziêki nowej, niemal darmowej sile roboczej

kasy nam przybywa i mogê to zrobiæ na korzystnych warunkach
10% w skali roku.

T: Dziêki Angela. Na ciebie zawsze mogê liczyæ!
M: Bo m¹drzy ludzie zawsze siê dogadaj¹. A ty naprawdê masz g³owê

na karku. U nas takiego nie ma!
T: No a ty...
M: Ja ci do piêt nie dorastam... ̄ ebyœ ty s³ysza³ naszych obywateli... U

nas wszyscy Donek ciê chwal¹!

Biernoœæ zabija
Komunizm w naszym spo³eczeñstwie zrobi³ ogromne spustoszenie. Nie
tylko gospodarcze, ale przede wszystkim moralne, którego skutki wci¹¿
odczuwamy. Wielu wydawa³o siê, ¿e po upadku komunizmu nic gorsze-
go nie mo¿e nam siê przydarzyæ. Jednak¿e serwowano nam ró¿nego
rodzaju terapie, które mia³y doprowadziæ spo³eczeñstwo do obiecanego
raju. Bardzo szybko dawni komuniœci stali siê nowymi libera³ami, a
gospodarka rynkowa by³a tylko z nazwy. Podstawieni zarz¹dcy wspól-
nego dobra stali siê jego prywatnymi w³aœcicielami i na nowo zaczêli
decydowaæ o naszym losie. Przywrócono przy pomocy narzêdzi takich
jak: radio, prasa i telewizja proces ograbiania ze wspólnie wypracowy-
wanego maj¹tku, ale i jeszcze groŸniejszy proces og³upiania polskiego
spo³eczeñstwa. Ten proces trwa do dzisiaj i prawie na ka¿dym kroku
mo¿emy siê przekonaæ jak jest skuteczny.

Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e rz¹d Donalda Tuska albo coœ nam zabiera,
albo jest bezczynny. Poprzez coraz trudniej dostêpne, chyba wrêcz re-
glamentowane miejsca pracy i od góry narzucane systemy premiowa-
nia stajemy siê, za naszym przyzwoleniem, niewolnikami tego syste-
mu. Celowo zabija siê w nas dobre wzorce uczciwoœci i odpowiedzial-
noœci. Jednoczeœnie doprowadza do granic beznadziei i zdziczenia oby-
czajów. Taki sposób zarz¹dzania nami jest bardzo na rêkê obecnemu
rz¹dowi, tylko kiedy to zrozumiemy? Stajemy siê ³atwym celem na
ka¿dym kroku, jak zwierzyna ³owna, bo jesteœmy rozproszeni, czêsto
gubi nas chciwoœæ i brak szacunku dla samych siebie. Zawsze mamy
szansê to zmieniæ. Niedawno by³y Œwiêta Zmartwychwstania Pañskie-
go. Jest to czas zwyciêstwa dobra nad z³em, abyœmy nie zamykali siê
biernoœci¹ w³asnych sumieñ. Z opóŸnieniem zacz¹³ siê d³ugo oczekiwa-
ny okres wiosenny. Niech on bêdzie czasem nowych zasiewów dobroci,
mi³oœci i otwartoœci naszych serc. Uczynimy w tym kierunku choæby
ma³y krok, a zwyciêstwo mo¿e byæ nasze. Nie pozwól by zabija³a Ciê
biernoœæ.

¯yczliwy

Wyklêci piloci – Polska
z lotu ptaka – Pull Up

Rzecznik Rz¹du Pawe³ Graœ oraz publicyœci Gazety Wyborczej niejednokrot-
nie zwracali siê w rocznice katastrofy Smoleñskiej o zachowanie zdrowego
rozs¹dku i nieuleganie emocjom w tworzeniu teorii spiskowych. Mo¿e kiedyœ
otrzymamy odpowiedŸ w sprawie przyczyn katastrofy rz¹dowego TU-154 w
Smoleñsku. Rosjanie wszak¿e ca³y czas prowadz¹ œledztwo. Póki co mamy
przyj¹æ tezê o pilotach kamikadze z 36 pu³ku lotniczego. Piloci nie powinni
l¹dowaæ, piloci wykazali siê brawur¹, piloci czuli na plecach oddech prze³o¿o-
nych.

My bardzo byœmy chcieli wróciæ/zejœæ z powrotem na ziemiê, nie chcemy
przedzieraæ siê przez mg³ê ka¿dego dnia. Nasuwaj¹ nam siê jednak pytania, z
których mo¿e przybli¿ymy siê do miejsca, do którego pod¹¿amy wspólnie w
dyskusjach przy stole telewizyjnym oraz w gronie najbli¿szych.

· Czy win¹ pilotów by³ brak procedur zabezpieczenia prezydenckiego sa-

molotu i lotniska w Smoleñsku przed wizyt¹ delegacji?
· Czy sprawdzono i zsynchronizowano urz¹dzenia nawigacyjne w samolo-

cie i na lotnisku?
· Jaka¿ to wina pilotów co nie pozwala Rosjanom oddaæ wraku Tupolewa

po 3 latach od katastrofy?
· Czy win¹ pilotów jest zniszczenie koronnego dowodu jakim jest wrak?
· Czy win¹ pilotów by³ (mimo licznych apeli polskiej prokuratury) brak

nale¿ytej sekcji zw³ok pod k¹tem wykluczenia w szcz¹tkach ofiar œrod-
ków chemicznych powsta³ych wskutek wybuchu na pok³adzie?

Udzielcie nam proszê odpowiedzi zanim mg³a opadnie, a s³oñce oœwieci
nasze umys³y. Uciszcie nasze roztargnione dusze! Ktoœ powie: po co tam
lecieli? Po co l¹dowali skoro mogli zawróciæ? Sami s¹ sobie winni.

Pytania które zag³uszaj¹ spokój codziennego ¿ycia. Czy warto odwróciæ siê od
nich plecami? Czy warto zapomnieæ? Jesteœmy s³abym Pañstwem. Pañ-
stwem, które tak jest postrzegane przez s¹siadów tych z po³udnia, zachodu i
wschodu. Brak jest odpowiedzialnoœci nie tylko za katastrofê w Smoleñsku.

Odpowiedzialnoœci¹ obarczamy rodziny ofiar. Znana dziennikarka Monika Olej-
nik wrêcz kpi z narodowej traumy przy okazji wybuchu dwóch bomb w Bosto-
nie. Traktujemy ich jak kulê u nogi w najnowszej historii Polski. Wyklêci
przeszkadzaj¹ w dobros¹siedzkich relacjach z Rosj¹. Ci¹gle siê o nich mówi,
to nie do zniesienia. Jestem zmêczony tematem narodowej katastrofy. Dzisiaj
celebryci i media wyznaczaj¹ kierunek „Trendy”. Temat Smoleñska zaczyna
byæ tematem niechcianym, a nierzadko wyœmiewanym.

ZnaleŸliœmy siê w pajêczynie gazowej Putina, mo¿e gaz bêdzie tañszy? A tak
œwiêtej pamiêci Prezydent Lech Kaczyñski postawi³by siê Putinowi, jeszcze
przez niego nie dosz³oby do podpisania memorandum. Jakim prawem le¿y na
Wawelu, teraz przenieœmy go w inne miejsce. Mo¿e wtedy w koñcu oddadz¹
wrak. Czy mo¿na byæ bardziej upokorzonym, ogranym i zlekcewa¿onym nie
tylko przez Putina? Wracaæ do Polski? Do jakiej Polski? Poderwijmy stery w
górê zanim wyl¹dujemy w Pañstwie Donalda Tuska.

Arkadiusz Sahaj


