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Co siê dzieje
z Pracowniczym Programem
Emerytalnym?
W dniu 28 maja 2013 r. w biurze zarz¹du odby³o siê spotkanie dotycz¹ce
wprowadzenia uzgodnieñ dokonanych podczas negocjacji wskanika
wzrostu wynagrodzeñ. Podczas tych negocjacji prezes zarz¹du zobowi¹za³ siê podwy¿szyæ do 7 proc. sk³adkê na Pracowniczy Program Emerytalny od 1 lipca br.  zaproponowano aneks nr 5. Po przekazaniu projektu
protoko³u okaza³o siê, ¿e oprócz podwy¿szenia sk³adki oraz obni¿enia
prowizji zaproponowano zmianê w §30. Przed³o¿ono propozycjê dodania pkt. 4 o treci:
 1. Prawo wypowiedzenia Umowy z Funduszem przys³uguje Pracodawcy tak¿e w przypadku: 4) podjêcia przez Pracodawcê jednostronnej
decyzji o rozwi¹zaniu Umowy Zak³adowej pod warunkiem zachowania
12 miesiêcznego okresu wypowiedzenia, je¿eli uprzednio przez okres
trzech miesiêcy zosta³o zawieszone odprowadzanie sk³adek podstawowych lub zosta³a ograniczona ich wysokoæ.
W ocenie Solidarnoci jest to zapis bardzo niebezpieczny. Podczas dyskusji przedstawiciele zarz¹du t³umaczyli, ¿e jest to tylko porz¹dkowanie i
przepisanie zapisu ustawowego. Nie uznalimy tych t³umaczeñ za zasadne, a zagro¿enie istotne dla ca³ego programu, w zwi¹zku z tym, ¿e ten
zakres Ustawy nie by³ zmieniany od 2004 r. W tym samym czasie wprowadzalimy cztery aneksy i nikomu nie przeszkadza³ brak forsowanych przez
pracodawcê ustawowych zapisów. Wszyscy obecni na spotkaniu przedstawiciele zwi¹zków zgodzili siê z ewidentnym zagro¿eniem dla ca³ego
programu. Ku naszemu zdziwieniu obecny na spotkaniu przedstawiciel
ZZPPM (Grzybowski) by³ zdegustowany kwestionowaniem tych zapisów
przez NSZZ Solidarnoæ i sprawia³ wra¿enie, ¿e dokumentu przes³anego
przez zarz¹d w ogóle nie czyta³ (lub czyta³ bez zrozumienia), za jego
zaufanie do Zarz¹du jest bezgraniczne.
Po przedyskutowaniu i poprawieniu paru jeszcze zapisów, wiêkszoæ
obecnych na spotkaniu zdecydowa³a, ¿e czasu jest jeszcze sporo i mo¿na
poddaæ zapis §30 z KNF, a dopiero na nastêpnym spotkaniu podpisaæ
Aneks nr 5 i skierowaæ dokument na Oddzia³y do podpisania. Wed³ug
starej zasady: pospiech jest wskazany, ale przy ³apaniu pche³.

Niezrozumia³e jest zachowanie sztygarów oddzia³u O-5, którzy wydaj¹
polecenia o dobieraniu przodków, a to przecie¿ nie nale¿y do ich kompetencji. Tak samo pracownicy tego oddzia³u przerzucaj¹ obcy kamieñ i
wykonuj¹ dojazdy do kostek, choæ nie takie by³y za³o¿enia przy tworzeniu
oddzia³ów odstawy oponowej. Zdarza siê, ¿e operatorzy oddzia³u O-5
pozostawiani s¹ na komorze mechanicznej lub wynajmowani na inny
oddzia³. Jest to równoznaczne ze zmniejszonym wydobyciem, takie sytuacje nie powinny mieæ miejsca. Gdy ju¿ operator jest na komorze mechanicznej powinien byæ przekazany na oddzia³ górniczy, ¿eby np. poprawiaæ
jakoæ dróg.
Ju¿ alarmowalimy, ¿e strza³y raz na dobê nie sprawdzaj¹ siê i przynosz¹
mierne rezultaty, poniewa¿ trzecia zmiana jedzi na dobieranie przodków,
a czwarta nie ma ju¿ czego fedrowaæ. Maj¹ miejsce z³e informacje o przekazywaniu zmiany miêdzy dozorem G-41, a oddzia³em O-5 co ma wp³yw
na wydobycie. W punkcie wymiany maszyn na oddziale G-61 blok c-II nie
ma wentylacji, panuje wysoka temperatura, jest nisko i w¹sko co utrudnia prawid³owe wykonanie OC i stanowi zagro¿enie dla pracowników. Od
d³u¿szego czasu zg³aszany jest problem wentylacji w oddziale G-61 blok
c-III strona prawa  od K-19 do K-36. Wystarczy godzina pracy kilku
maszyn, by utworzy³ siê korek wentylacyjny i powietrze kr¹¿y³o w miejscu. Wraz z brakiem polewania przodków powstaje tam gêsta i gor¹ca
ciana kurzu, przez któr¹ ledwo mo¿na co dostrzec. Niew¹tpliwie jest to
du¿e zagro¿enie dla ludzi i maszyn. Wi¹¿e siê to równie¿ z problemem
czystoci z³o¿a, poniewa¿ nie widaæ co siê wybiera. Ostatni¹ proponowan¹ zmian¹ jest powierzenie odpowiedzialnoci kierownikom oddzia³ów górniczych za mapy trasy odstawy.

Jeden z niepowo³anych przedstawicieli za³ogi do Rady Nadzorczej odwo³a³ siê do S¹du Najwy¿szego

Wyrok ws. niepowo³ania
do Rady Nadzorczej

Oddzia³ do poprawy

Józef Czyczerski i Leszek Hajdacki od 2011 r. nie s¹ powo³ywani do
Rady Nadzorczej. Drugi z nich odwo³a³ siê do s¹du ws. bezprawnej
decyzji ministra Skarbu Pañstwa ¿¹daj¹c od spó³ki, by powo³ano go
do Rady Nadzorczej. Powo³uj¹c siê na ustawê o komercjalizacji i
prywatyzacji przedsiêbiorstw pañstwowych przeszed³ w s¹dzie wszystkie mo¿liwe instancje, ale nie da³o to ¿adnych wyników. Ostatni¹
mo¿liwoci¹ by³a kasacja wyroku s¹du apelacyjnego do S¹du Najwy¿szego. Ten stwierdzi³, ¿e prawo jest jednoznaczne, bo ustawa
mówi o wi¹¿¹cym wyniku wyborów pracowniczych i Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy musi powo³aæ przedstawicieli pracowników do
Rady Nadzorczej. Doda³ jednak, ¿e poszkodowany powinien by³ pozwaæ decyzjê ministerstwa Skarbu Pañstwa na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zamiast spó³ki. Wiêcej szczegó³ów poznamy, gdy
Hajdacki wyst¹pi do s¹du o uzasadnienie wyroku.

Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ O/ZG Polkowice-Sieroszowice ju¿ jaki czas temu informowa³a o problemach w funkcjonowaniu oddzia³u odstawy oponowej. Czêæ z problemów rozwi¹zano, inne
wci¹¿ wystêpuj¹ i pojawi³y siê kolejne. Solidarnoæ spotka³a siê w
tej sprawie z G³ównym In¿ynierem ds. Odstawy Oponowej i kierownikami Oddzia³ów Odstawy Rudy, którym przedstawiono propozycje
zmian na oddziale.

Prawd¹ jest, ¿e w³adze spó³ki nie maj¹ bezporedniego wp³ywu na Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy, ale miêdzy posiedzeniami WZA to Zarz¹d
reprezentuje spó³kê, dlatego dziwi nas taka decyzja s¹du. S¹d Najwy¿szy
precyzuje, ¿e powinna zostaæ zaskar¿ona uchwa³a Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Problem w tym, ¿e ani uchwa³a o powo³aniu, ani uchwa³a
o udzieleniu absolutorium za poprzedni¹ kadencjê nie zosta³y podjête!!
Od czego wiêc mia³by siê odwo³ywaæ? Po dotychczasowych rozprawach

Nowo powsta³y oddzia³ odstawy oponowej potrzebuje kilku
zmian

wyroki s¹dów budz¹ wiele w¹tpliwoci. Przecie¿ oprócz stwierdzenia b³êdów proceduralnych S¹d Najwy¿szy móg³ orzec o niezgodnoci z prawem dzia³añ Skarbu Pañstwa, jako g³ównego akcjonariusza KGHM, i nakazaæ powo³anie wybranych przez pracowników kandydatów do Rady
Nadzorczej. Z ustnego uzasadnienia s¹du wynika, ¿e czeka nas znowu
przechodzenie przez wszystkie instancje. Czy naprawdê konieczne jest,
by po raz kolejny badano sprawê i przez dwa lata zajmowano s¹dy w
oczywistej sprawie? Z dowiadczenia wiemy, jak wygl¹da przestrzeganie
prawa przez rz¹d Donalda Tuska.
S¹d stwierdzi³, ¿e zgodnie z prawem Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
ma obowi¹zek powo³aæ kandydatów pracowników do Rady Nadzorczej.
Jednoczenie zaleci³ dochodzenie praw przez niepowo³anych przedstawicieli za³ogi, poprzez zapisy kodeksu spó³ek handlowych mówi¹cych o
stwierdzeniu sprzecznoci uchwa³y z ustaw¹ lub uniewa¿nieniu uchwa³y,
której przecie¿ nie podjêto. Przekonamy siê czy dzia³acze Platformy Obywatelskiej z ministerstwa Skarbu Pañstwa ponownie bêd¹ mieæ polskie
prawo w najg³êbszym powa¿aniu. Prawo jest oczywiste, a dotychczas nie
by³o respektowane. Dlaczego wiêc po wyroku S¹du Najwy¿szego minister Skarbu Pañstwa mia³by zacz¹æ przestrzegaæ zapisy ustawy? Jeli
dalej bêd¹ brn¹æ w tê farsê sprawa mo¿e ci¹gn¹æ siê latami.
Do trzech ministrów sztuka?
W dniu 19 czerwca Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ma
podj¹æ decyzjê o powo³aniu do Rady Nadzorczej Józefa Czyczerskiego i
Leszka Hajdackiego. Tak naprawdê mo¿e powo³aæ, nie powo³aæ lub wcale nie podejmowaæ uchwa³y. Innym punktem zgromadzenia bêdzie ustalenie wysokoci zysku przeznaczonego na wyp³atê dywidendy dla akcjonariuszy. Dodatkowo politycy Platformy Obywatelskiej z ministerstwa
Skarbu Pañstwa zapewne zakrêc¹ karuzel¹ ze sto³kami, odwo³uj¹c z Rady
Nadzorczej ludzi by³ego ministra Budzanowskiego i powo³uj¹c swoich.
Po ministrach Aleksandrze Gradzie i Miko³aju Budzanowskim nasta³a era
W³odzimierza Karpiñskiego. Nie znamy jeszcze tego pana, ale nastêpca
Grada ju¿ pokaza³, ¿e nowe nie znaczy lepsze.

Józef Czyczerski dosta³ odpowied ws. bezprawnego zwolnienia legnickiej szwaczki

Odpowied
niemieckiego MSZ
Przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ Józef Czyczerski na pocz¹tku kwietnia napisa³ do prezydenta Niemiec Joachima Gaucka i kanclerz Angeli Merkel. W licie przedstawi³ sytuacjê kobiety zwolnionej z niemieckiej
firmy za wywieszenie flagi zwi¹zkowej  solidaryzowa³a siê z bior¹cymi udzia³ w strajku generalnym w marcu br. na Górnym l¹sku. Mowa o produkuj¹cej firanki firmie ADO z Legnickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej. Niemiecki w³aciciel zwolni³
pracownicê zdaj¹c sobie sprawê, ¿e jest ona wiceprzewodnicz¹c¹ i cz³onkiem komisji zak³adowej,
wiêc mia³a ochronê prawn¹. Poza tym nie mo¿na
zwolniæ pracownika za wywieszenie flagi legalnie
dzia³aj¹cego zwi¹zku zawodowego w zak³adzie
pracy. Sytuacja jest absurdalna.
Pod firm¹ organizowano wielodniowe manifestacje,
rozmawiano z zarz¹dem, nag³oniono sprawê w mediach, ale pracodawca twardo sta³ przy swoim, wiêc
sprawê zg³oszono do prokuratury. Najpierw w fabryce firmy ADO og³oszono pogotowie strajkowe. Pracownicy solidaryzuj¹c siê ze zwolnion¹ szwaczk¹ dawali pracodawcy sygna³, ¿e nie zgadzaj¹ siê na ³amanie prawa pracy i wyrzucanie dzia³aczy zwi¹zkowych.
Obecnie pracownicy weszli w spór zbiorowy, ¿¹daj¹c
od zarz¹du przyjêcia zwolnionej kole¿anki do pracy,
podwy¿ek i respektowania prawa. Sprawa znalaz³a siê
w s¹dzie pracy, gdzie szwaczka bêdzie domagaæ siê,
¿eby przywrócono j¹ do pracy. Dodatkowo prokuratura wszczê³a ledztwo po tym, jak Zarz¹d Regionu
Zag³êbie Miedziowe z³o¿y³ zawiadomienie o mo¿liwo-

ci pope³nienia przestêpstwa. Pracownicy firmy od wielu lat nie dostali
¿adnych podwy¿ek. Dlatego z pewnoci¹ nie mo¿na nazwaæ prób¹ za³agodzenia konfliktu ostatnich premii przyznanych pracownikom  wiêkszoæ z nich otrzyma³a po ok. 10 z³!
W Polsce systematycznie wyd³u¿a siê czas rozstrzygania spraw w s¹dzie
pracy. Pracodawcy skrzêtnie to wykorzystuj¹ i skutkiem s¹ takie przypadki. Solidarnoæ nie godzi siê na bezprawie, tym bardziej, gdy chodzi o
dzia³ania firm, które w swoim kraju nawet nie pomyla³yby o podobnych
wyczynach. St¹d pomys³ przewodnicz¹cego Sekcji Krajowej Górnictwa
Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ, by napisaæ do niemieckich w³adz i nag³oniæ problem. Prezydent Niemiec Joachim Gauck przekaza³ list Józefa
Czyczerskiego do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. MSZ odpowiedzia³o
(poni¿ej orygina³ pisma z ministerstwa), ¿e nie mo¿e wp³ywaæ na tocz¹ce
siê w Polsce rozprawy, ale niemiecka Ambasada i Konsulat Generalny
bêd¹ ledziæ przebieg tej sprawy. Poni¿ej przet³umaczona treæ listu:
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Berlin
Do Pana Józef Czyczerski KGHM Polska Mied S.A.
Oddzia³ Zak³ady Górnicze 59-100 Rudna
Odnonie: Zwolnienie polskiej pracownicy niemieckiej firmy, dzia³aj¹cej
na terenie Polski.
Odpowied na pismo protestacyjne w zwi¹zku z: Pañstwa pismem do
Prezydenta Federalnego z dnia 04.04.2013.
Szanowny Panie Czyczerski,
Dziêkujemy za Pana pismo z dnia 04.04.2013r. Prezydent Federalny zwróci³ siê z prob¹ o odpowied na to pismo do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jak z Pana pisma wnioskujê, w tej sprawie toczy siê w³anie
sprawa przed polskim s¹dem w celu sprawdzenia zgodnoci z prawem
tego zwolnienia. Prosimy o zrozumienie, ¿e niemieckie instytucje rz¹dowe nie mog¹ ingerowaæ w sprawy tocz¹ce siê w Polsce. Mo¿emy jednak
Pana zapewniæ, ¿e zarówno Konsulat Generalny we Wroc³awiu, jak równie¿ Niemiecka Ambasada w Warszawie bêd¹ uwa¿nie obserwowaæ tê
sprawê.
Z powa¿aniem, Hutter

O/ZWR - mobbing
czy z³a atmosfera?
Jakim zak³adem pracy jest aktualnie O/ZWR? Czy jest to miejsce, w
którym standardem postêpowania s¹: otwartoæ, uczciwoæ i rzetelnoæ, wspó³dzia³anie i partnerstwo, transparentnoæ regu³ itd.?
Czy zmierzamy raczej w kierunku - Foxconn - fabryki w Chinach
(produkowane tam s¹ m.in. iPhoney)? Warunkiem pracy w tym
molochu jest zgoda na wielogodzinn¹ pracê za g³odow¹ pensjê (p³ace
zaczynaj¹ siê od 130 dolarów miesiêcznie) oraz podpisanie pisemnego zobowi¹zania, ¿e nie pope³ni siê samobójstwa w miejscu pracy. Dodatkowo na wszelki wypadek zamontowano na budynku tej
firmy siatki maj¹ce chroniæ potencjalnych samobójców. Na razie
porównanie obu firm brzmi jak opowieæ fantasy, lecz w którym
kierunku id¹ tak naprawdê zarz¹dzaj¹cy KGHM, a w szczególnoci
O/ZWR? Dlaczego w rozmowach prowadzonych w pracy, szatniach
i autobusach dominuje atmosfera zniechêcenia, niezadowolenia, a
niekiedy wrêcz strachu o przysz³oæ? W koñcu przyszed³ najwy¿szy
czas by otwarcie zadaæ pytanie: czy w O/ZWR panuje tylko z³a
atmosfera pracy, czy te¿ mamy do czynienia ze zbiorowym mobbingiem?
Czym jest mobbing? Oznacza on dzia³ania lub zachowania dotycz¹ce pracownika, skierowane przeciwko niemu, polegaj¹ce na uporczywym i d³ugotrwa³ym nêkaniu lub zastraszaniu, wywo³uj¹ce u
niego zani¿on¹ ocenê przydatnoci zawodowej, powoduj¹ce lub
maj¹ce na celu poni¿enie i omieszenie, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespo³u wspó³pracowników. Matura, prawo jazdy oraz
szereg innych dokumentów wydawane s¹ bezterminowo. Certyfikaty dopuszczaj¹ce do pracy w O/ZWR maj¹ byæ wa¿ne dwa lata! Je¿eli pracownikowi powinie siê noga, mo¿e nawet straciæ pracê. A jeli
jest jedynym ¿ywicielem rodziny i jeszcze posiada np. kredyt hipoteczny  dramat. Oczywicie mo¿e zdaæ egzaminy, lecz nastêpny za
dwa, cztery, szeæ, osiem lat. Czy jest to proces d³ugotrwa³y i wprowadzaj¹cy atmosferê strachu i niepewnoci? Niejako przy okazji
pojawia siê mo¿liwoæ pozbycia niewygodnych osób, dania do zrozumienia, ¿e nastêpny egzamin mo¿e byæ tym ostatnim, i zrobienia
miejsca dla znajomego...
Mobber
Osoba o wyolbrzymionym poczuciu w³asnej wartoci, przeceniaj¹ca swoje umiejêtnoci i wiedzê, przekonana o w³asnych zdolnociach nie przyjmuje krytyki ze strony innych. Wszelkie uwagi ignoruje lub reaguje na nie z wciek³oci¹ i z³oci¹. Chce doprowadziæ do
tego, aby osoby bêd¹ce jego podw³adnymi nie ufa³y tak¿e sobie
nawzajem. Daje do zrozumienia, ¿e ma w grupie pracowników swoich informatorów  osoby które czerpi¹ korzyci i s¹ nagradzane za
lojalnoæ. Zazdroæ i zawiæ w miejscu pracy, doprowadzenie do
niskiej samooceny nêkanego pracownika, a z czasem niska ocena w
oczach kolegów, którzy tak¿e zaczynaj¹ braæ udzia³ w przeladowaniu i psychicznym terroryzowaniu, pozwalaj¹ zarz¹dzaj¹cemu przywróciæ swój blask lub utrzymaæ opiniê najlepszego. Konkurencja
potencjalna lub tylko domniemana zostaje zdominowana i unieszkodliwiona. Rzadko odczuwa on z tego powodu wyrzuty sumienia.
Osoba poszkodowana znika bowiem z jego pola widzenia a sytuacja
w zak³adzie pracy normalizuje siê.
Opis ten nie zosta³ potajemnie wyci¹gniêty z niczyich akt osobowych, jak za pewne pomyla³o w tym momencie wielu Czytelników.
Jest to krótka charakterystyka osobowoci mobbera czyli osoby,
która dopuszcza siê mobbingu. Czy¿by brzmia³ niepokoj¹co znajomo?
Czy wszystko co dzieje siê w naszym Zak³adzie to wina le wykonuj¹cych swoje obowi¹zki i niedouczonych pracowników? Czy to mo¿e
w³anie z³y system pracy narzucony przez pracodawcê, brak kwalifikacji i nieumiejêtnoæ zarz¹dzania na wy¿szych stanowiskach? A
relacje oparte na strachu nie buduj¹ pozytywnej atmosfery w pracy
i nie czyni¹ jej wydajniejsz¹. Czemu ma tak naprawdê s³u¿yæ system
pseudo szkoleñ i przyznawania certyfikatów w naszym Zak³adzie?
Czy pracodawcy tak naprawdê zale¿y na podniesieniu kwalifikacji
pracowników, czy jedynie na wprowadzeniu kolejnej formy nacisku

i udowodnieniu jak bezwartociow¹ stanowi¹ masê? Proszê zwróciæ uwagê, ¿e niejako przy okazji pozbyto siê problemu rozmów o
przeszeregowaniach i podwy¿kach. Jaka jest misja O/ZWR? Czy¿by
osi¹gniêcie stanu, gdy u 100 proc. za³ogi zatrudnionej na stanowiskach robotniczych wyst¹pi syndrom wypalenia zawodowego, praca przestanie dawaæ jak¹kolwiek satysfakcjê, a wszyscy bêd¹ czuæ
siê przepracowani i niezadowoleni? W tym krótkim artykule postawiono bardzo wiele pytañ, na które jak najszybciej nale¿a³oby znaleæ odpowiedzi. I musi to zrobiæ za³oga O/ZWR. W innym przypadku mo¿e powtórzyæ siê scenariusz z Foxconn  fabryki w Chinach.
Bo czy naprawdê trzeba siê godziæ bez s³owa z takim traktowaniem,
aby na krzes³ach umieszczano nam napis: krzes³o?
Zet

NSZZ Solidarnoæ w ca³ej Polsce prowadzi akcjê sonda¿owego referendum strajkowego przeciw zmianom w
kodeksie pracy

Strajk
czy manifestacja?
Komisja Krajowa NSZZ Solidarnoæ podjê³a decyzjê o uruchomieniu pogl¹dowego referendum w kwestii zorganizowania w
Polsce akcji protestacyjnej, na wzór marcowego strajku generalnego na l¹sku, oraz manifestacji w Warszawie. Komisje Zak³adowe i Miêdzyzak³adowe do 10 czerwca bêd¹ przeprowadzaæ sonda¿e wród cz³onków zwi¹zku. Na razie zadawane pytania maj¹
u³atwiæ podjêcie decyzji dalszych dzia³añ Solidarnoci na szczeblu centralnym. Bezcelowe by³oby podejmowanie pewnych kroków, jeli nie ma na to przyzwolenia cz³onków zwi¹zku.
W akcji sonda¿owej wyra¿amy sprzeciw niekorzystnym dla pracowników zmianom w kodeksie pracy, wprowadzaniu rocznego okresu rozliczeniowego i coraz liczniej stosowanym umowom mieciowym.
Cz³onkowie zwi¹zku mog¹ odpowiedzieæ w sonda¿u na dwa pytania:
czy pojedziesz do Warszawy na manifestacjê oraz czy wemiesz udzia³
w ogólnopolskiej akcji strajkowej? Sonda¿ zawiera dwa postulaty i
dwie formy zamanifestowania naszego sprzeciwu. Jednak¿e to jest
dopiero wstêp do prawdziwego referendum, w którym bêdziemy opowiadaæ siê za innymi istotnymi dla nas, naszych rodzin i znajomych
sprawami, m.in. bêdziemy pytaæ o:
1. Zaniechanie likwidacji rozwi¹zañ emerytalnych przys³uguj¹cych
pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnych lub o
szczególnym charakterze,
2. Uchwalenie przez Sejm RP ustaw ograniczaj¹cych stosowanie tzw.
umów mieciowych,
3. Zaprzestanie likwidacji szkó³ i zaprzestanie przerzucania finansowania szkolnictwa publicznego na samorz¹dy,
4. Stworzenie os³onowego systemu regulacji finansowych oraz ulg
podatkowych dla przedsiêbiorstw utrzymuj¹cych zatrudnienie w
okresie niezawinionego przestoju produkcyjnego,
5. Podwy¿szenie wysokoci p³acy minimalnej zgodnie z projektem
z³o¿onym przez NSZZ Solidarnoæ,
6. Stworzenie ustawy o systemie rekompensat dla przedsiêbiorstw
energoch³onnych.
Z innych postulatów mo¿emy jeszcze wymieniæ: obni¿enie wieku emerytalnego do poprzedniego stanu, zezwolenie na tworzenie wolnych
mediów, walkê z ubóstwem i brakiem perspektyw dla m³odych ludzi.
Rz¹d Donalda Tuska powinien wspieraæ pracodawców w czasie kryzysu obni¿k¹ podatków i redukcj¹ biurokracji, zamra¿aj¹c jednoczenie lawinowo rosn¹c¹ liczbê urzêdników w administracji pañstwowej. Zamiast tego przerzuca ca³y ciê¿ar wiatowego kryzysu na barki
pracowników Nie ma zgody na to, aby pracownicy byli traktowani
jak niewolnicy!
Potrzeba wiêkszego zaanga¿owania
Zdaniem przewodnicz¹cego Józefa Czyczerskiego takie dzia³ania to
zbyt ma³o. Solidarnoæ ju¿ wielokrotnie manifestowa³a swoje niezadowolenie. Takie akcje pozytywnie wp³ywaj¹ na zwiêkszenie wiadomoci Polaków, jednak¿e ma to znikomy wp³yw na decyzje rz¹du Do-

nalda Tuska i Platformy Obywatelskiej. Nie mo¿e byæ tak, ¿e wybieraj¹c pos³ów w wyborach parlamentarnych musimy czekaæ a¿ cztery
lata, ¿eby znowu mieæ wp³yw na sytuacjê w kraju. Potrzebujemy narzêdzi jakie daje nam bezporednia demokracja, które umo¿liwi¹ Polakom wp³ywanie na najwa¿niejsze sprawy w pañstwie. Ostatnim razem
Platforma Obywatelska zignorowa³a 2,5 mln podpisów pod wnioskiem o referendum, jako sprzeciw podwy¿szania wieku emerytalnego do 67 lat. Rozpisanie referendum przy zebraniu tak ogromnej iloci podpisów powinno byæ obligatoryjne.
W Polsce mo¿na odwo³ywaæ senatorów, prezydentów miast, radnych
w samorz¹dach itd., a nie mo¿na odwo³ywaæ pos³ów, gdy ci przestan¹ reprezentowaæ interesy swoich wyborców w Sejmie i stan¹ siê
bezmyln¹ maszynk¹ do g³osowania. Dlaczego Polacy nie mieliby
mieæ takiej mo¿liwoci? Mo¿e warto by³oby równie¿ walczyæ o taki
postulat. Politycy nie mog¹ czuæ niepokoju jedynie co cztery lata w
czasie kampanii wyborczej, musz¹ zdawaæ sobie sprawê, ¿e w ka¿dej
chwili wyborcy s¹ w stanie ich odwo³aæ za k³amstwa i dzia³anie na
niekorzyæ mieszkañców regionu. Podsumowuj¹c, Solidarnoæ
powinna skupiæ siê równie¿ na forsowaniu ustaw daj¹cych Polakom
instrumenty do realnego wp³ywu na kszta³towanie prawa w kraju.
Poni¿ej mo¿na zapoznaæ siê ze stanowiskiem Komisji Zak³adowej O/
ZG Rudna skierowanym do struktur NSZZ Solidarnoæ: Komisji
Krajowej, Sekretariatu Górnictwa i Energetyki oraz Zarz¹du Regionu
Zag³êbie Miedziowe.
Maj¹c na wzglêdzie Uchwa³ê Komisji Krajowej NSZZ Solidarnoæ Nr 2/
2013 w sprawie dzia³añ zwi¹zku wobec polityki rz¹du, Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ KGHM Polska Mied SA Oddz. ZG Rudna
analizuj¹c przes³ane dokumenty i maj¹c pe³ne rozeznanie nastrojów
spo³ecznych wród pracowników stwierdza, ¿e zawsze bra³a czynny i
aktywny udzia³ we wszelkich akcjach protestacyjnych oraz organizowanych protestach i manifestacjach na terenie regionu i kraju. Jak
widaæ, nie przynios³y spodziewanych rezultatów. Uwa¿amy, i¿ teraniejsze dzia³ania NSZZ Solidarnoæ, powinny byæ skierowane na zmianê
obecnego sytemu, który jest pozorn¹ demokracj¹. Od ponad 20 lat
realizowana jest antypracownicza i antyspo³eczna polityka w stosunku do obywateli. Kolejna rekonstrukcja, wymiana czy obalenie rz¹du
nie spowoduje oczekiwanych zmian systemowych. Nastêpuje coraz
wiêksze rozwarstwianie siê dochodów spo³eczeñstwa i wzrost ubóstwa w coraz to wiêkszej liczbie polskich rodzin. Do podstawowych
zadañ NSZZ Solidarnoæ nale¿y zaliczyæ przeciwstawienie siê likwidacji miejsc pracy i nazywanie tego prywatyzacj¹. Bezporedni¹ konsekwencj¹ tego jawnego oszustwa jest strukturalne bezrobocie dotykaj¹ce wiele milionów Polaków, w szczególnoci ludzi m³odych.
Stanowienie prawa na przekór spo³eczeñstwu i przedmiotowe traktowanie obywateli, jest zaprzeczeniem demokracji. Przyk³adem czego
jest uchwalenie ustawy emerytalnej zmuszaj¹cej do pracy a¿ do mierci.
Takie dzia³ania s¹ ewidentnym przyk³adem, ¿e w fundamentalnych
sprawach obywatele winni mieæ zagwarantowane prawo do wypowiadania siê poprzez referendum. Przy odpowiednim poparciu spo³ecznym decyzja o referendum nie mo¿e byæ blokowania przez uk³ad
polityczny.
Konstytucyjnie zagwarantowane prawo obywateli do zrzeszania siê w
zwi¹zki zawodowe sta³o siê fikcj¹. Bezpardonowemu ³amaniu prawa
przygl¹daj¹ siê biernie prezydent, parlamentarzyci, rz¹d i s¹dy. Tym
bardziej ma to jaskraw¹ wymowê, gdy pos³owie i senatorowie racz¹
bezczelnie powo³ywaæ siê przy tym na solidarnociowe korzenie. Próby zak³adania zwi¹zku zawodowego koñcz¹ siê wyrzucaniem z pracy,
pracownicy s¹ wyrzucani na bruk nawet za wywieszenie flagi zwi¹zkowej legalnie dzia³aj¹cej organizacji zwi¹zkowej. Jest to jaskrawy przyk³ad niesprawiedliwoci, nieprzestrzegania prawa, którego egzekwowanie jest przewlek³e. Ci¹g³e i niekorzystne dla pracowników zmiany
forsowane przez rz¹d i lobby tzw. pracodawców wprowadzaj¹ jawny
wyzysk i niewolnictwo XXI wieku.
Podstawowym celem w³adz zwi¹zkowych ka¿dego szczebla jest obecnie nie tylko przekonywanie cz³onków zwi¹zku, ale przede wszystkim
obudzenie i uwiadomienie wiêkszoci spo³eczeñstwa, ¿e bez odrzucenia partyjnictwa nic w kraju siê nie zmieni. Pos³owie maj¹ reprezentowaæ naród, a nie swoje partyjne interesy. Obywatele powinni mieæ

mo¿liwoæ nie tylko powo³ania, ale tak¿e skutecznego odwo³ywania
swoich reprezentantów w parlamencie. Nadszed³ ju¿ czas skorzystania przez NSZZ Solidarnoæ z tej mo¿liwoci.
W imieniu Komisji Zak³adowej O/ZG Rudna
przewodnicz¹cy Józef Czyczerski

Kiedy przebudzenie?
Wyj¹tkowo tegoroczn¹ zimê mo¿emy zaliczyæ do rekordowo d³ugich. Niskie temperatury utrzymywa³y siê przez d³u¿szy czas, przesuwaj¹c wiosnê na drug¹ po³owê kwietnia. Mo¿na by zapytaæ: gdzie
to globalne ocieplenie? Bo my mielimy raczej globalne och³odzenie A tu chc¹ nam jeszcze bardziej zaostrzyæ szkodliwy dla polskiej gospodarki pakiet klimatyczny. Zima z prze³omu lat 2012/2013
by³a zwieñczeniem dzia³añ rz¹du poprzedniego roku. Ubieg³y rok
obrodzi³ klêskami, za które nam zwyk³ym zjadaczom chleba przyjdzie z w³asnych pieniêdzy zap³aciæ w formie ró¿nych podatków, którymi coraz bardziej bêdziemy obci¹¿ani. Ju¿ Tusk zapowiedzia³, ¿e
podwy¿szony podatek VAT nie zostanie zgodnie z zapowiedziami
obni¿ony w tym roku. Nie by³o te¿ obiecywanych przez rz¹d sukcesów sportowych na mistrzostwach Europy w pi³ce no¿nej i olimpiadzie. Po pi³karskiej klapie okaza³o siê, ¿e wiele firm budowlanych
zajmuj¹cych siê stadionami lub infrastruktur¹ na Euro 2012 upad³o, a inne redukuj¹ zatrudnienie. Bezrobocie ponownie zaczê³o rosn¹æ, powiêkszy³a siê i tak du¿a sfera ubóstwa. Nie mo¿na równie¿
zapomnieæ, ¿e w dzikim kraju pod rz¹dami Donalda Tuska splajtowa³o wiele biur podró¿y i zamiast atrakcji wycieczkowych pozosta³
smak goryczy. Rz¹d zdaje siê nie zauwa¿aæ problemu.
Na naszych oczach ma miejsce wszechobecny brak odpowiedzialnoci i bezkarnoæ za podejmowane decyzje oraz uk³ad polityczny
uw³aszczaj¹cy siê na maj¹tku pañstwowym. Beznadziejna sytuacja
w kraju sprawia, ¿e wielu niezadowolonych z obecnych rz¹dów Polaków wyje¿d¿a za granicê lub ¿yj¹c w Polsce skazuje siê na banicjê
polityczn¹ przestaj¹c interesowaæ siê polityk¹  co cieszy tych przy
korycie. Jeszcze nie przebrzmia³y s³uchy o aferze hazardowej a wyp³ynê³a w ubieg³ym roku na powierzchniê szamba sprawa Amber
Gold pokazuj¹c, ¿e przez lata recydywista mo¿e spokojnie w Polsce
funkcjonowaæ, by na koniec ograbiæ z ¿yciowych oszczêdnoci 10
tys. ludzi na 660 mln z³. Co prawda to tylko wierzcho³ek góry lodowej, ale te¿ kolejny dowód, ¿e gdyby w naszym tzw. praworz¹dnym kraju nie by³o wiêtych krów, takie zdarzenia nie mia³yby miejsca. I tak teraz partyjni pseudo libera³owie z pseudo rolnikami dalej
trzymaj¹ siê w szachu, bo rozstanie poci¹gnê³oby za sob¹ tysi¹ce
utraconych posad swoich kolesi. Ale takie sytuacje ods³aniaj¹ bardzo wa¿ne rzeczy, nad którymi ma³o kto siê zastanawia. Mianowicie
pokazuje to wyranie s³aboæ struktur naszego pañstwa, a dla mnie
osobicie jeszcze groniejsza s³aboæ naszego spo³eczeñstwa.
Coraz bardziej widoczne s¹ ostre podzia³y zarówno w rodzinach, jak
i na stanowiskach pracy. Ci nad nami doskonale wiedz¹, ¿e najskuteczniej ludzi dzieli i sk³óca siê przez kasê. Nasze rodowisko górnicze jest namacalnym przyk³adem tego co pieni¹dze robi¹ z ludmi i
jak kolega koledze winie podk³ada. W latach 80-tych na wszystkich
zak³adach dzia³a³y s³u¿by dywersji pracowniczej w postaci struktur
PZPR i ORMO. Moim zdaniem w rolê tamtych struktur na ró¿nych
zak³adach coraz doskonalej wpisuj¹ siê tworzone nieprzypadkowo
ró¿nej maci mini zwi¹zki, które tê lukê skutecznie wype³niaj¹. Póniej ogólne zdziwienie, ¿e zwi¹zkowiec ukrad³ pieni¹dze z Zak³adowego Funduszu wiadczeñ Socjalnych, a jeszcze inny go broni 
pewnie dlatego, ¿e w wyborach do Rady Nadzorczej wzajemnie siê
popierali. ¯eby ca³y ten uk³ad przejrzeæ nie trzeba mieæ doktoratu,
wystarczy tylko trochê pomyleæ. Zastanawiam siê kiedy nast¹pi
spo³eczne przebudzenie. Donald, Bronek i Vincent oraz Palikot, Biedroñ i Ania Grodzka nas nie uwiadomi¹, w ich interesie jest, ¿ebymy mieli klapki na oczach dlatego zajmuj¹ nasz¹ uwagê tematami
zastêpczymi. Ty masz szansê, wiêc siê obud.
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