
NSZZ

Nr  20/2013 (14.XI.2013) Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

Pracownicy w wyniku zemsty Platformy Obywatelskiej bêd¹
zarabiaæ mniej!!

Mniejszy zysk?
Domagamy siê zmian ZUZP

Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ �Solidarno�æ� zwróci³a
siê do Prezesa KGHM o pilne spotkanie stron uk³adu i dokonanie
takich zmian zapisów w Za³¹czniku Nr 11 Zak³adowego Uk³adu Zbio-
rowego Pracy, które pozwol¹ wyp³aciæ pracownikom nagrodê z zysku
odzwierciedlaj¹c¹ �prawdziwy� wynik i ich wk³ad pracy. Dziêki takim
zmianom pracownikom nie zmniejsza³yby siê wynagrodzenia.

Dodatkowa nagroda roczna zamiast osi¹gniêcia przewidywanych przez
Zarz¹d 24% warto�ci wynagrodzeñ spadnie do ok. 18% � nie ma ju¿ co
do tego w¹tpliwo�ci. W kolejnych latach problem bêdzie siê powtarzaæ, a
wrêcz narastaæ. Wprowadzony przez rz¹d Tuska � g³osami Platformy
Obywatelskiej � podatek od miedzi i srebra wyci¹ga z Polskiej Miedzi
ponad 2 mld z³ rocznie. Obiecanki Prezesa Herberta Wirtha o wyp³acie
maksymalnej nagrody z zysku to pisanie palcem po wodzie. K³amstwem
okaza³y siê tak¿e zapewnienia pos³ów PO o niezmniejszonych zarobkach
za³ogi. To zwyk³a �ciema o nie okradaniu pracowników i nijak siê ma do
twardej rzeczywisto�ci. NSZZ �Solidarno�æ� domaga siê od Zarz¹du zmian
zapisów ZUZP i proponuje rozwi¹zanie, które zrekompensuje pracowni-
kom realny spadek zarobków. Tym bardziej jest to bulwersuj¹ce, gdy
zarobki zarz¹dzaj¹cych rosn¹.

Za³atwianie stanowisk w KGHM-ie to nie przypadek, lecz
sze�cioletnia praktyka uskuteczniana przez dzia³aczy PO

Ta�my prawdy
Polskê obieg³y ta�my, na których dzia³acze Platformy Obywatelskiej
(Norbert Wojnarowski, Micha³ Jaros i Tomasz Borkowski) namawiali
swoich partyjnych kolegów � zwolenników Grzegorza Schetyny � do
oddania g³osu w wyborach szefa dolno�l¹skich struktur PO na Jacka
Protasiewicza, bêd¹cego stronnikiem Donalda Tuska. Niewielk¹ ró¿-
nic¹ g³osów wybory wygra³ Protasiewicz, wiêc wyp³ynê³y ta�my prawdy
nagrane przez zwolenników Schetyny. Tusk stosuje zasadê �cel u�wiê-
ca �rodki�, a jego pos³uszne partyjne pupilki nie lubi¹ rozstawaæ siê
z ciep³ymi pañstwowymi sto³kami, czego dowodem jest g³osowanie
za wa¿no�ci¹ wyborów samego Schetyny. To typowe mafijne praktyki
znane z �Ojca chrzestnego�. Teraz na szybko poszukuje siê �koz³a
ofiarnego�, a us³u¿ni dziennikarze i rz¹dowe media wskazuj¹ ju¿
palcem osobê, która nie chcia³a mieæ nic wspólnego z Edwardem
Klimkiem. Stara jak �wiat zasada: Kowal zawini³ � cygana powiesili.

Ca³a Polska jest oburzona, oczywi�cie za wyj¹tkiem dzia³aczy Patologii
Obywatelskiej, którzy uznali wybory za wa¿ne. Nas to jednak nie dziwi,
taka ju¿ ich mentalno�æ. Mo¿na zanuciæ pie�ñ kibiców � NIC SIÊ NIE
STA£O. Zreszt¹ pose³ Wojnarowski nie pierwszy raz owia³ nasz region z³¹

s³aw¹. Trudno by³o uwierzyæ, ¿e w 2012 r. wieziono go karetk¹ na g³oso-
wanie ws. wotum zaufania dla Tuska, podczas gdy ludzie w ca³ej Polsce
umieraj¹ w d³ugotrwa³ym oczekiwaniu na pogotowie. Pose³ potrafi³ te¿ w
2009 r. wstrzymaæ odlatuj¹cy samolot, bo jego rodzina nie do�æ, ¿e spó�-
ni³a siê na lotnisko, to w dodatku nie mia³a kupionych biletów. Wisienk¹
na torcie jest zajmowanie w obecnej kadencji kompromituj¹cego 459.
miejsca w rankingu udzia³u w g³osowaniach sejmowych. Oczywi�cie
obecnie najbardziej rozpoznawalny jest za spraw¹ kupczenia sto³kami w
Biurze Zarz¹du KGHM. Ciê¿ko bêdzie komukolwiek pobiæ ten wyczyn.

Afera Jarosa
Dwa dni przed zjazdem Platformy Ob³udy w Karpaczu odby³a siê jeszcze
jedna rozmowa. Legnicki radny PO Pawe³ Frost nagra³ kamer¹ rozmowê z
kolegami z partii: wroc³awskim pos³em Micha³em Jarosem i polkowickim
radnym Tomaszem Borkowskim. Panowie namawiali Frosta do g³osowa-
nia na Protasiewicza, sugeruj¹c mo¿liwo�æ zasiadania w radzie nadzor-
czej pañstwowej spó³ki. Jaros to ten sam co próbowa³ �naprawiæ� zwi¹zki
zawodowe chc¹c doprowadziæ do ich nieformalnej delegalizacji. Najwy-
ra�niej chcia³ zmniejszenia roli zwi¹zków, ¿eby móc bez problemu zatrud-
niaæ w pañstwowych spó³kach dzia³aczy i ich rodziny. Po obejrzeniu tego
nagrania innych powodów nie stwierdzamy.

Pismo w sprawie �dokonañ� pos³a Micha³a Jarosa wystosowa³ prze-
wodnicz¹cy Komisji Krajowej NSZZ �Solidarno�æ� Piotr Duda:
�Pose³ Jaros, który jeszcze niedawno chcia³ naprawiaæ zwi¹zki zawodo-
we, pokaza³ swe prawdziwe oblicze � oble�nego hipokryty. Zapowiedzia³
nawet wydanie raportu, ile kosztuj¹ podatników zwi¹zki zawodowe. Mo¿e
teraz zajmie siê przygotowaniem raportu, ile kosztuje podatników umiesz-
czanie w spó³kach skarbu pañstwa ró¿nych partyjnych szkodników? W
tej ca³ej sytuacji naj�mieszniejsze jest to, ¿e ten pan w imieniu partii rz¹-
dz¹cej stoi na czele zespo³u ds. wolnego rynku! Jaki to wolny rynek?
Powinien byæ szefem zespo³u ds. dowolnego rynku. Ca³kiem niedawno w
KGHM z inspiracji skarbu pañstwa nie chciano powo³aæ do rady nadzor-
czej przedstawicieli za³ogi. Teraz ju¿ wiadomo dlaczego � nie chcieli, aby
kto� patrzy³ im na rêce. A tak na marginesie, niedawno europose³ Prota-
siewicz mówi³, ¿e zwi¹zkowcy pas¹ siê na spó³kach skarbu pañstwa i
s¹ jak t³uste koty. Je�li my jeste�my jak t³uste koty, to PO-wcy s¹ jak
tygrysy bengalskie i to z du¿¹ nadwag¹.�

KGHM obstawiony Platform¹
Przedstawiciel pracowników w Radzie Nadzorczej Bogus³aw Szarek z NSZZ
�Solidarno�æ� wyst¹pi³ do w³adz spó³ki o wyja�nienie, sk¹d tak nag³y
przyrost zatrudnienia w Biurze Zarz¹du. Przez ostatnie trzy lata liczba
zatrudnionych osób w centrali spó³ki wzros³a dwukrotnie z ok. 420 do
ponad 700 osób!! Po ujawnieniu afery ta�mowej widaæ jak na d³oni, ¿e w
Biurze Zarz¹du zatrudniani s¹ ludzie z nadania partyjnego. Dzia³acze i ich
rodziny znajduj¹ w KGHM-ie, spó³kach z grupy kapita³owych i radach
nadzorczych swój �ciep³y k¹cik� otrzymuj¹c grub¹ kasê (np. 40 tys. z³
miesiêcznie) i to przy niewielkim nak³adzie pracy. Rocznie utrzymanie
dodatkowo zatrudnionych aktywistów PO i ich rodzin w Biurze Zarz¹du
kosztuje Spó³kê oko³o 140 mln z³otych. Tam pose³ Jaros jako� nie szuka
oszczêdno�ci, bo to s¹ jego partyjni kolesie.

Polska Mied� jest ograbiana z wypracowanego zysku poprzez p³acone
podatki, dywidendê, podatek od niektórych kopalin i bezsensowne inwe-
stycje. W dodatku Spó³ka gnije od �rodka, bo jest niszczona przez nie-
kompetentnych ludzi z partyjnego nadania, podczas gdy zwykli ludzie
latami czekaj¹, ¿eby dostaæ siê do pracy i wysy³a siê ich na �ustawiane
castingi� og³aszane na stronach internetowych. Takiej patologii jeszcze
nikt w Polsce nie do�wiadczy³.



Aktualno�ci z O/ZG
�Polkowice-Sieroszowice�

Spotkanie dot. organizacji pracy
Z inicjatywy cz³onka Rady Nadzorczej KGHM i Przewodnicz¹cego Komisji
Zak³adowej NSZZ ,,Solidarno�æ� w ZG ,,Polkowice-Sieroszowice� Bogu-
s³awa Szarka odby³o siê spotkanie grupy oko³o 20  pracowników �Polko-
wic-Sieroszowic� z szybów SG i SW-1 z Dyrektorem Naczelnym ds. Pro-
dukcji Górniczo-Hutniczej Piotrem Markowskim. Spotkanie dotyczy³o
wprowadzenia nowej organizacji pracy tj. odstawy rudy i przygotowania
miejsca pracy. W trakcie spotkania przedstawiono wiele krytycznych uwag
dot. nowej organizacji pracy, które zosta³y przekazane Dyrektorowi rów-
nie¿ na pi�mie. Po wys³uchaniu wszystkich uwag oczekujemy, ¿e zanie-
chany zostanie zamiar kontynuacji i rozszerzenia na pozosta³e kopalnie
nowej organizacji pracy, która spowoduje spadek wydobycia i co za tym
idzie, spadek p³ac pracowniczych.

Spór o dane osobowe
W ostatnim numerze Pryzmatu pisali�my o wyst¹pieniu �Solidarno�ci�
do Dyrekcji oddzia³u ZG �Polkowice-Sieroszowice� ws. w¹tpliwo�ci przy
wdra¿aniu Zintegrowanego Systemu Ochrony Obiektów. Dyrektor ds.
Technicznych udzieli³ odpowiedzi, ale wszystkich w¹tpliwo�ci nie roz-
wia³ pos³uguj¹c siê wymijaj¹cymi stwierdzeniami i odpowiadaj¹c jedynie
czê�ciowo na zadane pytania. Wprowadzany system ma za zadanie zwiêk-
szenie bezpieczeñstwa poprzez rejestracjê pracowników, których dane
bêd¹ potrzebne do identyfikacji przy wchodzeniu na teren zak³adu. Oka-
zuje siê jednak, ¿e o ile pracodawca zgodnie z ustaw¹ ma prawo pozyskaæ
dane za³ogi to wizerunki ju¿ niekoniecznie. Obecnie stosowana prze-
pustka zawiera wizerunek pracownika, ale zdjêcia nie s¹ przechowywane
w ¿adnej bazie danych systemu komputerowego. We wdra¿anym syste-
mie pracodawca musi mieæ zgodê na przechowywanie i przetwarzanie
wizerunku pracownika. Nie podaje jednak do wiadomo�ci czy pracownik
jest zobowi¹zany takie o�wiadczenie podpisaæ, czy te¿ ma wybór i jakie
s¹ nastêpstwa niepodpisania dokumentu. Zgodnie z nasz¹ wiedz¹ nie
ma prawa ¿¹daæ udostêpnienia wizerunku, a jedynie zaproponowaæ tak¹
mo¿liwo�æ. �Solidarno�æ� ponownie wyst¹pi³a do pracodawcy o bar-
dziej szczegó³owe wyja�nienia.

�Procedury musz¹ byæ jasne dla pracowników. Pracodawca próbuje
wdro¿yæ projekt systemu ochrony, którego zapisy s¹ niejednoznaczne
lub pozwalaj¹ na dowolno�æ w postêpowaniu. Miejsce, zakres i sposób
przechowywania danych, które pracownik przekazuje pracodawcy to
kwestie, które wymagaj¹ uregulowania i rozpisania szczegó³owych pro-
cedur w zgodno�ci z polskim prawem.� � stwierdzi³ Bogus³aw Szarek,
cz³onek Rady Nadzorczej z wyboru za³ogi i przewodnicz¹cy Komisji Za-
k³adowej NSZZ �Solidarno�æ� O/ZG �Polkowice-Sieroszowice�.

Apel do Prezesa
Na pismo przewodnicz¹cego Bogus³awa Szarka do Prezesa Herberta
Wirtha ws. operatorów odpowiedzi w dalszym ci¹gu nie ma, choæ minê³y
ponad trzy tygodnie. Apelujemy do Prezesa Wirtha, ¿eby zainterwenio-
wa³ w patologicznej sprawie oszczêdno�ci na pracownikach O/ZG �Po-
lkowice-Sieroszowice� i zmianach anga¿y. Sprawa dotyczy a¿ 72 opera-
torów, którzy maj¹ uprawnienia górnika i mimo to trzymani s¹ na ni¿-
szych stawkach. Oczekujemy od prezesa decyzji, która spowoduje, ¿e
operatorom zmienione zostan¹ anga¿e na adekwatne do wykonywa-
nych czynno�ci oraz ukoñczonych kursów i posiadanych uprawnieñ.

Brak dialogu
w Pol-Mied� Trans

�Powa¿nie zaniepokojeni postêpuj¹cym zanikiem dialogu spo³ecz-
nego w Pol Mied� Trans oraz naszymi obawami o kondycjê finansow¹
firmy zwracamy siê do Pana Prezesa o interwencjê� � tak zaczyna siê
pismo do Prezesa KGHM Herberta Wirtha podpisane przez NSZZ �So-
lidarno�æ� i dwie centrale zwi¹zkowe w Pol-Mied� Trans. Zwi¹zkow-
cy informuj¹ w li�cie, ¿e od momentu powo³ania na stanowisko Pre-
zesa Zarz¹du PMT Miros³awa Krutina dialog spo³eczny przesta³ ist-
nieæ, a pracownicy nie s¹ informowani o wa¿nych kwestiach tj. pla-

nach dalszego funkcjonowania spó³ki i sytuacji ekonomicznej. Spra-
wa budzi podejrzenie ukrywania przez Zarz¹d k³opotliwych faktów.

Ukrywane s¹ informacje dot. planowanej wysoko�ci funduszu p³ac w
przysz³ym roku i wykorzystania w bie¿¹cym. Nie wiadomo czy spó³ka
bêdzie zatrudniaæ, zwalniaæ, czy zatrudnienie pozostanie na obecnym
poziomie. Tak samo zwi¹zki zawodowe nie s¹ informowane, które oddzia-
³y bêd¹ rozwijane lub restrukturyzowane. Spotkania pracodawcy z przed-
stawicielami zwi¹zków lub rady pracowników nie s¹ protoko³owane, a
czas pokazuje, ¿e ustalenia miêdzy stronami nie s¹ respektowane.

Arogancja Prezesa wprowadza niepokój w za³odze. Pracownicy boj¹ siê
pogorszenia warunków p³acowych i utraty miejsc pracy. Ustawa z dnia 7
kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi
konsultacji jasno stanowi, ¿e pracodawca powinien organizowaæ spo-
tkania z pracownikami, informowaæ o bie¿¹cej sytuacji w firmie i planach.
Jeden z zapisów ww. ustawy mówi, ¿e osobie nie przestrzegaj¹cej tego
prawa grozi kara grzywny lub nawet pozbawienia wolno�ci czym Prezes
Krutin za bardzo siê nie przejmuje. Przedstawiciele central zwi¹zkowych
wskazuj¹ na pogarszaj¹ce siê nastroje w kraju i wp³yw kryzysu gospodar-
czego co jeszcze bardziej wymusza szybkie rozwi¹zanie problemu. Do
tego dochodz¹ ostatnie afery ta�mowe, które stawiaj¹ w z³ym �wietle
KGHM Polsk¹ Mied� i spó³ki z grupy kapita³owej. Przedstawiciele za³ogi
oczekuj¹ od Prezesa Herberta Wirtha przywrócenia normalno�ci i posza-
nowania prawa w Pol-Mied� Trans, spó³ce strategicznej dla funkcjono-
wania ci¹gu technologicznego Polskiej Miedzi.

Podwy¿ki w CBJ
Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ �Solidarno�æ� O/ZG �Lubin� wyst¹pi³a w
sierpniu br. do Prezesa Centrum Badañ Jako�ci ws. podwy¿ek dla pracow-
ników, którym od 5-6 lat wynagrodzenia nie s¹ zwiêkszane, a licz¹c infla-
cjê ich p³ace realnie zmniejsza³y siê. Sprawa tym bardziej bulwersowa³a, ¿e
osoby z krótszym sta¿em, przyjête pó�niej maj¹ takie same lub wy¿sze
stawki osobistego zaszeregowania. Po interwencji �Solidarno�ci� pra-
codawca przeszeregowa³ stawki poszkodowanych pracowników od 1
pa�dziernika.

Pieni¹dze z podatku od miedzi i srebra wydawane s¹ na
premie i wygodnictwo ekipy Tuska

Platforma
rozdawnictwem ¿yje

Po raz kolejny koalicja nieudaczników PO-PSL odwo³a³a budowê dro-
gi S-3. Tym razem, ¿eby ratowaæ prezydent Warszawy Gronkiewicz-
Waltz przed odwo³aniem w referendum. W zamian zapowiedziano
budowê po³udniowej obwodnicy Warszawy � kosztem Dolno�l¹za-
ków, których k³amcy z PO bezczelnie oszukali. Nie dziwi to jednak, bo
ka¿dego dnia obserwujemy w mediach karierowiczy z Platformy sza-
staj¹cych pieniêdzmi obywateli i zad³u¿aj¹cych Polskê na potêgê.

Prezydent Warszawy Gronkiewicz-Waltz codziennie doje¿d¿a pañstwow¹
limuzyn¹ z ratusza do swojej drugiej pracy, a po kilku godzinach jest
odwo¿ona do domu. Za kasê obywateli ma siê rozumieæ. To tylko kropla
w morzu nadu¿yæ. Problem w tym, ¿e nie ma si³, które wywar³yby nacisk
na bufetow¹ i jej kolegów, poniewa¿ najwiêksze media s¹ prorz¹dowe �
demokracja w Polsce istnieje tylko na papierze. W czasie wewnêtrznych
wyborów PO na Dolnym �l¹sku kupczy siê stanowiskami w KGHM i
radzie nadzorczej pañstwowej spó³ki. Okazuje siê to zbyt ma³o, ¿eby zde-
molowaæ rz¹d Tuska, wiêc co dopiero taka drobnostka jak darmowa
limuzyna z szoferem do prywatnych celów?

Tak siê w³a�nie z³o¿y³o, ¿e rz¹dowe ministerstwa przeznaczy³y ponad 47
mln z³ na nagrody dla urzêdników za trzy kwarta³y br. Ciê¿ar kryzysu spo-
czywa na barkach Polaków, a rz¹dz¹cy ani my�l¹ oszczêdzaæ � oni prefe-
ruj¹ wydawanie publicznych pieniêdzy. W³a�nie dlatego nie przywrócono
ni¿szych stawek podatku VAT. Pierwotnie po trzech latach funkcjonowa-
nia podatek mia³ zostaæ obni¿ony o 1%, ale Platforma utrzyma³a go na



podwy¿szonym poziomie przez nastêpne trzy lata do 2016 roku w³¹cznie.
Z wyliczeñ wynika, ¿e w ci¹gu sze�ciu lat haracz �ci¹gnie z ka¿dego z nas
ponad 1000 z³! Wystarczy pomno¿yæ to przez liczbê mieszkañców i wyj-
dzie astronomiczna suma. Podwy¿szony podatek VAT to chyba jednak
zbyt ma³o dla rz¹dz¹cych, poniewa¿ od przysz³ego roku ro�nie akcyza na
papierosy o 5% i alkohol o 15%. Wszystko w my�l z³odziejskiej zasady:
By ¿y³o siê lepiej. Kolesiom!

Rz¹dz¹cym tak dobrze siê wiedzie, ¿e postanowili postawiæ dodatkowy
budynek przy Sejmie, a maj¹ w planach wybudowaæ jeszcze kolejny sej-
mowy biurowiec za kilka lat. Oni ju¿ dobrze wiedz¹ ilu kolesi musz¹ jesz-
cze zatrudniæ. W dobie kryzysu zatrudnienie w administracji pañstwowej
powinno maleæ lub chocia¿ staæ w miejscu. Zamiast tego za rz¹dów
Tuska mamy rekordowy wzrost liczby urzêdników. Podnosz¹ nam podat-
ki, ¿eby utrzymaæ swoje towarzystwo na przytulnych stanowiskach z
godnymi p³acami. Poza mas¹ przeró¿nych danin nale¿y pamiêtaæ, ¿e sam
KGHM ka¿dego roku odprowadza do bud¿etu pañstwa 2 mld z³ wy³¹cznie
z tytu³u podatku od niektórych kopalin. Jak siê tak nad tym zastanowiæ
poza �rodkami na policjê, stra¿ po¿arn¹, wojsko, szkolnictwo, wymiar
sprawiedliwo�ci, powoli i wybiórczo budowan¹ infrastruktur¹ oraz s³u¿-
bê zdrowia (choæ z tym ró¿nie bywa) wraca do nas jedynie �ladowa czê�æ
pieniêdzy p³aconych w podatkach, a reszta ginie w niewyja�nionych oko-
liczno�ciach. Obecnie obserwujemy tendencjê rosn¹cego bezrobocia i
p³ac nie nad¹¿aj¹cych za inflacj¹. Je�li kto� jeszcze zastanawia siê na co
id¹ jego pieni¹dze niech pamiêta o Tusku, który na weekendy lata sobie z
Warszawy do Gdañska zabieraj¹c rodzinkê i znajomych. Za publiczne
pieni¹dze � czyli niczyje � ma siê rozumieæ.

Ocena pracowników
w PeBeKa

W naszym przedsiêbiorstwie, pod przewodnictwem Dyrektor ds. Pra-
cowniczych, prowadzone s¹ szkolenia dla dozoru, maj¹ce na celu przy-
gotowanie sztygarów i kierowników oddzia³ów do rzetelnej i w miarê
obiektywnej oceny podleg³ych pracowników. Arkusze ocen opracowy-
wane w poprzednich latach nie przynosi³y po¿¹danych efektów, gdy¿
by³y tworzone bez znajomo�ci podstawowych kryteriów i zasad ocen
pracowników oraz celu dla jakiego s¹ wykonywane. Przysz³oroczne oce-
ny bêd¹ podstaw¹ do przeszeregowañ, awansów, odznaczeñ, ale tak¿e
mog¹ potwierdziæ nieprzydatno�æ pracownika, jego zdegradowanie a
nawet rozwi¹zanie umowy o pracê. Jest to bardzo dobre rozwi¹zanie
bior¹c pod uwagê interes firmy, ale równie¿ mo¿e dzia³aæ motywuj¹co na
pracownika.

Problemem mo¿e byæ jednak obiektywizm ocen, gdy¿ na czê�ci stano-
wisk kierowniczych zasiadaj¹ twardog³owi komuni�ci, dla których fawo-
ryzowanie niektórych a dyskryminowanie innych jednostek jest w ich
naturze. Promuj¹ swoich �wafelków� czêsto kosztem pracowników kre-
atywnych i wydajnych. To oni s¹ obk³adani do pracy w soboty i niedziele,
a przez resztê tygodnia siedz¹ na powierzchni s³u¿¹c czêsto swoim �Pa-
nom�. Po 25 latach bêd¹ mogli przej�æ na emeryturê tak samo jak ten,
który ryzykowa³ ¿ycie w przodku.

Pozostaje pytanie, jak zmotywowaæ pracownika do pracy? Oczywi�cie
finansowo. Aktualny system premiowania jest przestarza³y, poniewa¿ ka¿dy
wie ile mu siê nale¿y, gdy ca³y miesi¹c przychodzi³ do pracy. Ale czy tylko
przychodzi³, czy rzeczywi�cie na ni¹ zas³u¿y³? Wprowadzenie premii kwar-
talnych tzw. motywacyjnych zadzia³a³o na pracowników, którzy tych pre-
mii nie otrzymali jak demotywator, a twardog³owi znów mogli �doceniæ�
swoich pupili.

Na koniec kilka psychologicznych zachowañ w pracy, które s¹ pod³o¿em
problemów i które ka¿dy z nas odczu³ na w³asnej skórze:
Stresy � od pracowników oczekuje siê, aby produkowali coraz wiêcej w
relatywnie krótszym czasie. Tego, kto nie nad¹¿a, uwa¿a siê za niezdolne-
go do pracy. Ka¿dy pracownik wie ile mu siê nale¿y, gdy ca³y miesi¹c
przychodzi³ do pracy. Ka¿dy pracownik wie, ¿e bez wzglêdu na miejsce w
hierarchii, w ka¿dej chwili grozi mu zwolnienie, je�li nie dostosuje siê do
panuj¹cych warunków. Pracownicy s¹ zestresowani, a miêdzy nimi po-
wstaje rywalizacja i walka o w³adzê
Gry � seria ukrytych, czêsto nieuczciwych transakcji, które prowadz¹ do
okre�lonego wyniku. Pojawiaj¹ siê manipulacje, wykorzystywanie, kon-

trolowanie, dwulicowo�æ, ataki osobiste � uderzenie w s³abe punkty
danej osoby, rozsiewanie plotek i spiskowanie, a tak¿e obmawianie kole-
gów wobec prze³o¿onych i publiczna krytyka.
Eliminacja oryginalno�ci � w ofertach pracy czêsto widniej¹ has³a �po-
szukujemy kreatywnych� czy �stawiamy na innowacyjno�æ�, a w rzeczy-
wisto�ci pracodawcy chc¹ ludzi niezadaj¹cych pytañ, dyspozycyjnych i
ma³o my�l¹cych o sobie. Jednostki oryginalne, uznawane nierzadko za
rywali, bywaj¹ niszczone przez wspó³pracowników, a tak¿e przez szefa.
Jako przejaw oryginalno�ci mo¿e zostaæ odebrana nawet walka o w³asne
prawa i ¿ycie w zgodzie z warto�ciami moralnymi
Niekompetentny szef � wysokie stanowisko nie uprawnia do dyktator-
skich zachowañ, straszenia zwolnieniami czy niesprawiedliwo�ci wobec
poddanych. Zdarza siê, ¿e szef prowokuje resztê grupy do nieetycznych
zachowañ wobec wybranego pracownika.
Faworyzowanie � wielu pracowników czuje siê pomijanych i niedoce-
nianych ze wzglêdu na faworyzowanie wybranych jednostek. Kryteria,
wed³ug których ocenia siê pracowników, nie s¹ do koñca sprecyzowane.
W�ród ludzi rodzi siê zazdro�æ, pojawiaj¹ siê podejrzenia romansów czy
powi¹zañ rodzinnych, które maj¹ niekiedy potwierdzenie w rzeczywisto-
�ci.
Z³a organizacja pracy i z³y przep³yw informacji � powoduj¹ frustracje
w�ród pracowników i sprzyjaj¹ powstawaniu nerwowej atmosfery.
Dyskryminacja � niesprawiedliwe traktowanie kobiet, homoseksualistów,
osób bardziej lub mniej do�wiadczonych, a tak¿e dyskryminacja w wyna-
gradzaniu, przydzielania awansów czy zadañ. Widoczne s¹ problemy w
zatrudnianiu, gdy¿ sta³ych pracowników nie bierze siê pod uwagê jako
kandydatów na wolne stanowiska lub odwrotnie, m³odym uniemo¿liwia
siê zdobywanie do�wiadczenia.
Zderzenie charakterów: Ró¿nice w podej�ciu do pracy � osobie praco-
witej ciê¿ko wspó³pracowaæ z leniem. Nie wiadomo czy zwracaæ uwagê,
donosiæ prze³o¿onemu, a mo¿e wykonywaæ czynno�ci samemu. Tu poja-
wiaj¹ siê kolejne problemy � odpowiedzialno�æ zespo³owa. Nios¹ca oskar-
¿enia o niewykonanie zadañ czy zagubienie dokumentów oraz obowi¹-
zek zajmowania siê sprawami innych, a tym samym odrywanie siê od
w³asnej pracy i pozostawanie po godzinach. Brak zdolno�ci i chêci dane-
go pracownika do wykonywania poszczególnych zadañ niweczy starania
ca³ej grupy. Czepianie siê szczegó³ów, uniemo¿liwiaj¹c innym wykony-
wanie podstawowych czynno�ci. Frustracje, wy¿ywanie siê na innych,
poniewa¿ zosta³o siê np. zignorowanym. Podejrzliwo�æ, oskar¿enia o
kradzie¿, teoria spisku.
Bariery emocjonalne � nadmierne reakcje emocjonalne mog¹ zaburzaæ
odbieranie bod�ców z zewn¹trz, mo¿na �le zinterpretowaæ zachowanie
innej osoby, a tym samym wywo³aæ u niej niepotrzebn¹ agresjê, czy reak-
cje obronne.

www.solidarnoscpebeka.pl

Rachunek za wyprzeda¿
Du¿a czê�æ wypracowanego w Polsce PKB ulega wytransferowaniu z
kraju przez zagranicznych w³a�cicieli firm. Tylko w ubieg³ym roku
wyciek³o w ten sposób 70 mld z³otych.

W Polsce przeciêtne wynagrodzenie brutto wynosi ok. 3,6 tys. z³, czyli
ponad 2,5 tys. na rêkê. Ale wiêkszo�æ Polaków mo¿e o takich pieni¹dzach
tylko pomarzyæ. Blisko 65 proc. z nas zarabia poni¿ej �redniej. W przemy-
�le, gdzie wynagrodzenia s¹ relatywnie wy¿sze, zarabiamy �rednio (brut-
to) 2,5 razy mniej ni¿ Hiszpanie, 3 razy mniej ni¿ Brytyjczycy i 3,8 razy
mniej ni¿ Niemcy, nie mówi¹c ju¿ o Duñczykach, których p³ace ponad 5-
krotnie przewy¿szaj¹ polskie. Nasz poziom p³ac jest w przybli¿eniu taki jak
w Estonii. Z nowych krajów UE wyprzedzaj¹ nas pod tym wzglêdem
Chorwaci i Czesi. Dlaczego jeste�my tak nisko wynagradzani, skoro wy-
twarzany przez nas PKB ro�nie, wydajno�æ pracy przekroczy³a w ubie-
g³ym roku 72,2 proc. unijnej �redniej, a ceny s¹ zbli¿one do cen w starej
Unii?

�Duszenie� wynagrodzeñ sprawi³o, ¿e koszty pracy w Polsce nale¿¹ dzi�
do najni¿szych w Europie. Jak przypomina prof. Jerzy ̄ y¿yñski z Wydzia-
³u Zarz¹dzania UW, pose³ PiS, godzina pracy w przemy�le kosztuje pol-
skiego pracodawcê, wed³ug Eurostatu, 7,4 euro, z czego 6,2 euro stano-
wi p³aca (brutto), a 1,2 euro - tzw. koszty pozap³acowe (16,2 proc.). Dla
porównania, w Niemczech ka¿da godzina zatrudnienia pracownika wy-
maga od pracodawcy wydatkowania 30,4 euro (z czego p³aca poch³ania
23,7 euro na godzinê). W Szwecji koszty s¹ jeszcze wy¿sze - 39 euro na
godzinê. W postkomunistycznej czê�ci Europy wy¿sze od nas koszty
zatrudnienia ma sze�æ krajów: Czechy, Chorwacja, Estonia, S³owenia, S³o-
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wacja i Wêgry. Za nami uplasowa³y siê: £otwa, Litwa, Rumunia i Bu³garia,
cztery kraje o najni¿szych kosztach pracy. W Bu³garii koszt zatrudnienia
wynosi zaledwie 3,7 euro na godzinê, z czego 3,1 euro to stawka brutto za
godzinê pracy w przemy�le.

Mimo bardzo niskiej ceny pracownika w Polsce organizacje pracodaw-
ców naciskaj¹ na dalsze obni¿anie kosztów pracy. Forsuj¹ elastyczne
formy zatrudnienia, elastyczne sposoby rozliczania czasu pracy i twierdz¹,
¿e dziêki temu spadnie bezrobocie. Nasuwa siê jednak pytanie: gdzie
skutek, a gdzie przyczyna? Przecie¿ niskie zarobki t³amsz¹ popyt, co os³a-
bia koniunkturê i wzrost i powiêksza, a nie zmniejsza bezrobocie. Zda-
niem prof. ̄ y¿yñskiego, przyjêty przez reprezentantów pracodawców tok
rozumowania jest wyrazem niezrozumienia procesów ekonomicznych.
�Koszty pracy wracaj¹ do gospodarki w formie wydatków gospodarstw
domowych i p³aconych przez nie podatków, staj¹c siê przychodem przed-
siêbiorców. W gospodarce istnieje naturalna sprzeczno�æ pomiêdzy in-
teresem pojedynczego przedsiêbiorstwa a interesem gospodarki jako
ca³o�ci. O ile pojedynczy przedsiêbiorca jest zainteresowany jak najni¿-
szymi kosztami pracy, to nadmierne ich zani¿enie przez wszystkich przed-
siêbiorców prowadzi do redukcji popytu na rynku wewnêtrznym i gene-
ruje finansowe problemy w sektorze publicznym� � t³umaczy ekonomi-
sta. Z tak¹ sytuacj¹ mamy w³a�nie do czynienia teraz, a opiniê tê podziela
wielu ekspertów. (�)

Koszty zatrudnienia generuj¹ dobrobyt
Jednym z mierników oceny realnego poziomu ¿ycia w kraju jest udzia³
kosztów zwi¹zanych z zatrudnieniem w produkcie krajowym brutto (PKB).
Wska�nik ten pokazuje, jaka czê�æ wytworzonego PKB zosta³a przezna-
czona na potrzeby ludzi w formie wynagrodzeñ za pracê, sk³adek emery-
talno-rentowych i zdrowotnych oraz podatków na sfinansowanie tzw.
konsumpcji zbiorowej, np. szkolnictwa i transportu publicznego, przy-
chodni i szpitali etc. Im wy¿szy jest udzia³ kosztów zwi¹zanych z zatrud-
nieniem, tym wy¿szy dobrobyt. Pozosta³a czê�æ PKB trafia w rêce w³a�ci-
cieli kapita³u i to oni decyduj¹, co z ni¹ zrobiæ. W bogatej Szwajcarii do
fiskusa i pracowniczych kieszeni trafia prawie 60 proc. PKB, w liberalnych
Stanach Zjednoczonych ponad 55 proc., w Niemczech i wiêkszo�ci pañstw
Europy Zachodniej od 42 do 55 procent.

�Polska w minionych latach stopniowo schodzi³a pod wzglêdem tego
wska�nika coraz ni¿ej� - twierdzi prof. ̄ y¿yñski. W 1997 r. udzia³ kosztów
zwi¹zanych z zatrudnieniem w PKB wynosi³ 44,2 proc. i utrzymywa³ siê na
tym poziomie jeszcze w 2000 roku. Potem zacz¹³ stopniowo spadaæ i w
2008 r. wynosi³ ju¿ tylko 37,1 proc., a w ci¹gu kolejnych trzech lat, do
2011 r., obni¿y³ siê do 36 procent. Tak niski poziom wska�nika, który daje
Polsce przedostatni¹ pozycjê w�ród pañstw europejskich, oznacza, ¿e
lwia czê�æ owoców wzrostu polskiej gospodarki jest przejmowana przez
w³a�cicieli kapita³u. Za nami jest tylko Grecja ze wska�nikiem 34,2 proc.
PKB.

Transfer PKB za granicê
(�) Od 2004 roku, tj. od wej�cia Polski do UE, coraz wiêksza czê�æ
naszego PKB wyp³ywa za granicê. Wcze�niej transferowano rocznie 6-12
mld z³otych. Od czasu akcesji transfery gwa³townie wzros³y do ponad 40
mld rocznie, w 2010 - przekroczy³y 54 mld z³, w 2011 - 63 mld z³, a w
ubieg³ym roku dosz³y do 70 mld z³ w jednym roku. �Skumulowany stru-
mieñ transferów zagranicznych, zdyskontowany stop¹ kredytu refinan-
sowego, siêga niemal jednej trzeciej warto�ci obecnego PKB. Innymi
s³owy, gdyby nie te transfery, byliby�my teraz o jedn¹ trzeci¹ bogatsi, bo
te pieni¹dze pracowa³yby w polskiej gospodarce. To cena, jak¹ p³acimy,
za przekazanie znacznej czê�ci maj¹tku produkcyjnego podmiotom za-
granicznym� � wyja�nia prof. Jerzy ¯y¿yñski.

Nasz Dziennik 24.10.2013r., Ma³gorzata Goss

Klakierzy Donka
Od kilku ³adnych lat pod rz¹dami Donka i jego koalicyjnych nieudaczni-
ków nie mo¿emy doczekaæ siê ¿adnej optymistycznej informacji ani o
wzro�cie zatrudnienia, ani te¿ o naszych comiesiêcznych wynagrodze-
niach. Coraz bardziej donio�le s³ychaæ narzekania z ró¿nych �rodowisk o

pogarszaj¹cej siê sytuacji materialnej polskich rodzin. Nasze bud¿ety z
miesi¹ca na miesi¹c s¹ szczuplejsze, poniewa¿ z¿eraj¹ je kolejne podwy¿-
ki artyku³ów spo¿ywczych, op³at za pr¹d, gaz i innych kosztów utrzyma-
nia. Z przera¿eniem s³ucham i patrzê na codzienne hucpy, które odstawia
Platforma i jej poplecznicy polityczni umocowani na ró¿nych szczeblach
w³adzy. Widaæ wyra�nie, ¿e ci¹gle ¿yj¹ w prze�wiadczeniu o potêdze eko-
nomicznej naszego kraju i g³êboko w czterech literach maj¹ tê czê�æ
spo³eczeñstwa, której nie starcza nawet na ¿ywno�æ. W �lad za propa-
gand¹ Tuska � nie chc¹c byæ od niego gorszym � idzie Prezes KGHM
Herbert Wirth pisz¹c pocieszaj¹ce listy do pracowników Polskiej Miedzi o
potêdze firmy i niejako usprawiedliwiaj¹c kolejne zabawy i zmiany perso-
nalne, które kosztuj¹ spó³kê 2 mln z³. Tych �rodków nie zap³aci Prezes
Wirth ze swojej prywatnej �skromnej� prezesowskiej pensyjki. Na to musz¹
ciê¿ko zapracowaæ górnicy, przeróbkarze i hutnicy Polskiej Miedzi. W
nagrodê za swoj¹ ciê¿k¹ i niebezpieczn¹ pracê od momentu rz¹dów Plat-
formy nie mog¹ doczekaæ siê skromnej podwy¿ki o wnioskowane 300 z³.
Nic dziwnego, w koñcu Tusk, a w tym towarzystwie plasuje siê i prezes
Wirth, zapomnia³ o robotniku � przypomni sobie o nim przy okazji kam-
panii wyborczej.

Na co dzieñ ró¿nymi sztuczkami medialnymi czy wyrokami s¹dowymi
terroryzuje siê pracownika, ¿eby nie odwa¿y³ siê protestowaæ, lecz nie
wszyscy pêkaj¹ daj¹c siê tej w³adzy zastraszyæ. Odwa¿ni pracownicy, nie
po raz pierwszy zreszt¹, pojechali we wrze�niu protestowaæ nie godz¹c
siê na poni¿anie pracowników. Jak okazuje siê i potwierdza to ¿ycie,
znajduj¹ siê i przydupasy polityki Tuska. Potrafi³bym jeszcze jako� zrozu-
mieæ tych, którzy poprzez intratne stanowiska i grub¹ kasê trwaj¹ w ob³u-
dzie i k³amstwie. Natomiast w ¿aden sposób nie potrafiê zrozumieæ po-
czynañ niektórych zdo³owanych zwi¹zków towarzyskich � ponoæ funk-
cjonuj¹cych jako zwi¹zki zawodowe. Co ciekawe nie prowadzili ¿adnych
zapisów na ogólnopolsk¹ manifestacjê do Warszawy. Czy¿by tak dobrze
im siê wiod³o, ¿e nie maj¹ przeciwko czemu protestowaæ? Byæ mo¿e
ciu³aj¹ swoje grosze na zakup kolejnego kwaterkowego na Barbórkê albo
paczkê z ¿ywno�ci¹ dla M³ynka? Skoñczy³ siê czas Jana M., wiêc przyjdzie
i kolej na Donalda T. Dobrze by by³o, ¿eby wcze�niej cz³onkowie tego
towarzystwa zrozumieli z jakim bagnem maj¹ do czynienia. Pomóc mo¿e
im w tym pose³ Wojnarowski z PO, który kupowa³ g³osy na wewnêtrzne
wybory Platformy w zamian za stanowiska. Je�li wprowadzenie podatku
od miedzi i srebra, wyprowadzenie miliardów za granicê, mniejszy zysk
firmy i kupczenie g³osami w �demokratycznej� partii pos³a naszej ziemi s¹
niewystarczaj¹cymi argumentami, to zdo³owani mog¹ siê ockn¹æ ju¿ tyl-
ko otrzymuj¹c wypowiedzenie.

Górnik

Komisje NSZZ �Solidarno�æ� przy ZG �Rudna� i ZG
�Lubin� przypominaj¹ o �wi¹tecznej akcji charytatyw-
nej

Pomó¿
potrzebuj¹cym

Komisje NSZZ �Solidarno�æ� O/ZG �Rudna� i O/ZG �Lubin� ape-
luj¹ do cz³onków i sympatyków �Solidarno�ci� � do wszystkich
ludzi dobrej woli � o przekazywanie w ramach akcji charytatyw-
nej BONÓW ̄ YWNO�CIOWYCH.

Bony zostan¹ wymienione na ¿ywno�æ, z której przed �wiêtami Bo-
¿ego Narodzenia zrobione bêd¹ paczki ¿ywno�ciowe i przekazane
najubo¿szym rodzinom z ¿yczeniami �wi¹tecznymi od górników.
Wszystkie osoby dobrej woli, chc¹ce wesprzeæ tak szlachetn¹ akcjê
charytatywn¹ mog¹ przekazaæ czê�æ swoich bonów ¿ywno�ciowych
do 19 grudnia 2013 r. w biurach �Solidarno�ci� ZG �Rudna G³ówna�
lub ZG �Lubin G³ówny�.

Organizatorzy akcji z góry dziêkuj¹ za wra¿liwo�æ
i otwarte serce na potrzeby ludzi

najbardziej potrzebuj¹cych!


