
NSZZ

Nr  8/2014 (29.IV.2014) Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

WYBORY DO RADY NADZORCZEJ KGHM �POLSKA MIED�� S.A. 14-15 maja 2014r.

           KANDYDACI NSZZ                            .

Józef Czyczerski
56 lat, wykszta³cenie �rednie techniczne, 35 lat
pracy w O/ZG ,,Rudna� na stanowisku elektro-
monter pod ziemi¹. Przewodnicz¹cy Komisji Za-
k³adowej NSZZ ,,Solidarno�æ� ZG �Rudna� oraz
Przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej Górnictwa Rud
Miedzi NSZZ ,,Solidarno�æ�. W 1999r. pracow-
nicy wybieraj¹ go do Rady Nadzorczej KGHM.
Doceniaj¹c jego zaanga¿owanie na rzecz pra-
cowników uzyskuje mandat zaufania od za³ogi
na kolejne kadencje. Uczciwo�æ i bezkompro-
misowa walka o dobro pracowników i KGHM
wzbudzaj¹ szacunek nawet u przeciwników, któ-
rzy w kadencji 2005-2008 powierzyli mu funk-
cje sekretarza RN i przewodnicz¹cego Komisji
do zbadania nieprawid³owo�ci powsta³ych przy
wynagrodzeniach z tytu³u wynalazczo�ci, racjo-
nalizacji i wdro¿eñ. Mimo wyboru przez pracow-
ników na kolejn¹ kadencjê minister Skarbu Pañ-
stwa, ³ami¹c ustawê, trzykrotnie nie powo³uje
go do sk³adu Rady, co w konsekwencji pozwo-
li³o na sprzeda¿ Polkomtela i Dialogu oraz wy-
prowadzenie 10 mld z³ ze Spó³ki na inwestycje
w Kanadzie. Jego dotychczasowa dzia³alno�æ
w powi¹zaniu ze zdobyt¹ wiedz¹ gwarantuje
pracownikom bezpieczeñstwo zatrudnienia i
nale¿yt¹ kontrolê nad Spó³k¹. Dla niego dba-
³o�æ o interesy pracowników jest to¿sama z in-
teresem firmy, co nawet zauwa¿aj¹ jego prze-
ciwnicy.

Bogdan Nuciñski
60 lat, wykszta³cenie zawodowe, 38 lat pracy w
KGHM, 11 lat jako górnik operator. W 1989r.
zostaje wybrany na przewodnicz¹cego NSZZ
�Solidarno�æ� przy O/ZG �Lubin�. Od powsta-
nia Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ
�Solidarno�æ� cz³onek Rady Sekcji. Bardzo du¿e
zaanga¿owanie na rzecz pracowników zjedna³o
mu przychylno�æ cz³onków zwi¹zku, którzy
wytypowali go na swojego kandydata do Rady
Nadzorczej. Posiada du¿¹ wiedzê na temat funk-
cjonowania spó³ki nabyt¹ podczas d³ugoletniej
pracy w KGHM. Pozyskan¹ wiedzê dobrze wy-
korzysta dla dobra pracowników i Spó³ki. W
sprawie niepowo³ywania przedstawicieli pra-
cowników do Rady Nadzorczej uwa¿a, ¿e nie
mo¿na ulec polityce rz¹du. Przypomina, ¿e ju¿
raz narzucono nam �swoich� kandydatów i nie
mo¿na dopu�ciæ do powtórzenia siê historii.
Widzi konieczno�æ d¹¿enia do wybrania i po-
wo³ania naszych kandydatów, bo tylko w ten
sposób mo¿na realnie wp³ywaæ na to co dzieje
siê w Polskiej Miedzi w kluczowych sprawach.
Zauwa¿a fakt, ¿e pracodawca chêtnie rozpisuje
nic nieznacz¹ce wybory przedstawiciela pra-
cowników do Zarz¹du, a w kwestii wyborów do
Rady Nadzorczej robi wszystko, ¿eby przeszko-
dziæ. Za najwa¿niejsz¹ warto�æ uznaje solidar-
no�æ w za³odze, pomaganie kolegom i nie wy-
stêpowanie jeden przeciw drugiemu.

Bogus³aw Szarek
53 lata, wykszta³cenie �rednie techniczne, 32
lata pracy w KGHM � zatrudniony na stanowi-
sku �lusarz-mechanik. W 1992r. zostaje wybra-
ny na Przewodnicz¹cego Komisji Zak³adowej
NSZZ ,,Solidarno�æ� O/ZG ,,Sieroszowice�. Po
po³¹czeniu kopalni Sieroszowice z kopalni¹ Po-
lkowice od 1996r. Przewodnicz¹cy Komisji Za-
k³adowej NSZZ ,,Solidarno�æ� O/ZG ,,Polkowi-
ce-Sieroszowice�. Wiceprzewodnicz¹cy Rady
Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ ,,So-
lidarno�æ�. Uzyskuj¹c zaufanie zwi¹zkowych
delegatów zostaje wybrany na cz³onka i skarb-
nika Rady Sekretariatu Górnictwa i Energetyki
NSZZ ,,Solidarno�æ� w Katowicach. D³ugolet-
nie zatrudnienie w KGHM i zajmowanie siê spra-
wami pracowniczymi s¹ gwarantem du¿ej wie-
dzy o Polskiej Miedzi, a jego funkcja skarbnika
Rady Sekretariatu Górnictwa i Energetyki gwa-
rancj¹ uczciwo�ci. D³ugoletnia dzia³alno�æ na
rzecz ludzi pracy w zwi¹zku zawodowym zosta-
³a nie raz pozytywnie oceniona poprzez wybór
na kolejne kadencje na funkcjê Przewodnicz¹-
cego Komisji Zak³adowej i do Rady Nadzorczej.
W 2012r. pracownicy wybrali go na swojego
przedstawiciela w Radzie Nadzorczej, gdzie za-
biega o interesy za³ogi. Pozyskane do�wiadcze-
nie i wyczucie spraw pracowniczych dobrze
wykorzysta dla dobra pracowników i Spó³ki.

WYBIERAJ¥C NAJLEPSZYCH KANDYDATÓW DO RADY NADZORCZEJ MAMY PEWNO�Æ, ¯E BÊD¥
REPREZENTOWALI NASZE PRACOWNICZE INTERESY

� TAKICH KANDYDATÓW PROPONUJE NSZZ ,,SOLIDARNO�Æ�

Z okazji Dnia �wiêtego Floriana wszystkim Hutnikom ¿yczymy tego co najlepsze,
du¿o zdrowia, bezpiecznej pracy i samych sukcesów

Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ �Solidarno�æ�



Donald Tusk jednak nie przyjecha³ do KGHM � przestraszy³
siê górników?

Sukces niskiej rangi
Dwa miesi¹ce przygotowañ, ponad 1400 litrów zu¿ytej farby, zamon-
towanie nowych siatek i o�wietlenia, od�wie¿enie wszelkich ele-
mentów i dopiêcie renowacji szybów R-IX i R-VII na ostatni guzik. Tak
przygotowywano siê do uroczystego uruchomienia produkcji w G³o-
gowie G³êbokim Przemys³owym z poziomu poni¿ej 1200 metrów.
Generalny remont mia³ na celu pokazanie �w jak ciê¿kich warunkach
pracuj¹ górnicy� � choæ po tej �ustawce� kto� mo¿e pomy�leæ, ¿e
pracownicy KGHM wcale nie pracuj¹ w tak trudnych warunkach jak
mówi¹. Solidarno�æ nag³o�ni³a w mediach wie�æ o tajnej przyczynie
remontów poprzedzaj¹cych imprezê � pojawienie siê Donalda Tu-
ska. Uroczysto�æ odby³a siê 17 kwietnia, ale Tusk nie zawita³ czym
zawiód³ decydentów.

Solidarno�æ pokrzy¿owa³a plany Platformy Obywatelskiej, która chcia³a
kolejny raz zbiæ kapita³ polityczny na Polskiej Miedzi. Co z tego, ¿e ta sama
ekipa sprzeda³a aktywa telekomunikacyjne i wyprowadzi³a poprzez �raje
podatkowe� ponad 10 mld z³ na inwestycjê do Kanady? Zmusi³o to
KGHM do zaci¹gniêcia kredytów, a zad³u¿enie w po³¹czeniu z podatkiem
od niektórych kopalin (2 mld z³ rocznie) za¿yna firmê. Rz¹d ani my�li
obni¿yæ podatek. Mimo to Donald Tusk pobiera niema³¹ dywidendê.
Politycy Platformy Obywatelskiej to jawni hipokryci. Robi¹ wszystko,
¿eby wydoiæ KGHM z zysków, pozwalaj¹ na bezsensowne inwestycje
zagraniczne i jeszcze maj¹ czelno�æ promowaæ siê na fikcyjnych osi¹-
gniêciach firmy. Koalicja PO-PSL tak bardzo dba o Polsk¹ Mied�, ¿e po-
stanowili przyznaæ koncesje na poszukiwanie i wydobycie rud miedzi na
s¹siednich, strategicznych terenach innej firmie, bo po co KGHM ma siê
rozwijaæ?! Plany Zarz¹du zosta³y przekre�lone przez Solidarno�æ. Nic
dziwnego, ¿e po takiej klapie i obni¿eniu rangi wydarzenia prezes Wirth
nie by³ w humorze. Teraz trzeba bêdzie �zej�æ� do poziomu 1400 metrów,
¿eby pojawi³a siê kolejna sposobno�æ do zab³y�niêcia.

Przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ �Solidar-
no�æ� Józef Czyczerski jeszcze przed tym ca³ym cyrkiem wys³a³ do Zarz¹-
du pismo z zapytaniem o przyczynê tak d³ugotrwa³ego i szeroko zakrojo-
nego remontu. Odpowiedzi udzieli³ Dyrektor Naczelny Centrali Marek
Bestrzyñski. Odniós³ siê do zapytania Solidarno�ci z pro�b¹ o nie anga-
¿owanie KGHM w kampaniê polityczn¹. Czy zapraszanie polityków koali-
cji PO-PSL na zorganizowan¹ imprezê to ju¿ nie jest nieformalna kampa-
nia wyborcza? Tylko po co ca³y ten cyrk? Najwy¿sz¹ rang¹ osob¹, która
zjecha³a pod ziemiê by³ Herbert Wirth � czy¿by prezes nie zna³ realiów w
jakich pracuj¹ górnicy? Dyrektor stwierdzi³ te¿, ¿e chcieli pokazaæ �jak
trudnym wyzwaniem jest produkcja miedzi na tak du¿ych g³êboko�ciach
i w jak ciê¿kich warunkach pracuj¹ górnicy Polskiej Miedzi�. Jedno jest
pewne, bez w¹tpienia uda siê w mediach pokazaæ spo³eczeñstwu w jak
sterylnych i ekskluzywnych warunkach pracuj¹ górnicy, a to przecie¿
zmanipulowana rzeczywisto�æ. Dyrektor Bestrzyñski zarzuci³ te¿ Józefo-
wi Czyczerskiemu, ¿e jak zaprasza siê go�ci do domu, to robi siê porz¹dki.
Problem w tym, ¿e w przypadku szybu R-IX mieli�my do czynienia z
remontem generalnym. Kto przeprowadza remont kapitalny domu na
wizytê go�ci?!

Ob³êd barona dyrektorów
Polski Instytut Dyrektorów zorganizowa³ 8 kwietnia br. w Warszawie otwar-
te seminarium pt. �Pracownik w radzie nadzorczej�. Zgodnie z zapowie-
dzi¹ organizowanego seminarium przypadek pracowniczych wyborów
do Rady Nadzorczej KGHM mia³ byæ odniesieniem do dyskusji na spotka-
niu.

W informatorze spotkania Polskiego Instytutu Dyrektorów by³a zamiesz-
czona osobista informacja Prezesa PID Andrzeja Nartowskiego, który
przypomnia³ o swoim komentarzu w dzienniku Rzeczpospolita, gdzie
oskar¿a³ Józefa Czyczerskiego o wynoszenie poufnych informacji z po-
siedzeñ Rady Nadzorczej i nie dzia³anie w interesie spó³ki, lecz w interesie
pracowników. Szokuj¹ca jest konkluzja, w której stwierdzi³, ¿e wygra³
proces w tej sprawie z Józefem Czyczerskim choæ jest to ewidentne k³am-
stwo. Postawione zarzuty równie¿ s¹ wyssane z palca.

Na spotkaniu pojawili siê wybrani przez pracowników do Rady Nadzor-
czej, ale niepowo³ani przez ministerstwo Józef Czyczerski i Leszek Haj-
dacki. Jeszcze przed rozpoczêciem spotkania dosz³o do konfrontacji pre-
zesa PID Andrzeja Nartowskiego z Przewodnicz¹cym Józefem Czyczer-
skim. Prezes Nartowski zacz¹³ wymijaj¹co t³umaczyæ siê ze stwierdzenia
�baron zwi¹zkowy� zamieszczonego w dzienniku Rzeczpospolita, przyta-
czaj¹c przyk³ady historyczne panowania baronów... Przewodnicz¹cy Czy-
czerski stwierdzi³, ¿e prezes Nartowski nie rozumie misji zwi¹zków zawo-
dowych. Doda³ te¿, ¿e nie jest ¿adnym baronem panuj¹cym nad jakim�
terenem, tylko s³u¿y ludziom zatrudnionym w kopalni. Nastêpnie Józef
Czyczerski zapyta³ o dotycz¹ce go wypowiedzi prezesa Nartowskiego
zawarte w informatorze reklamuj¹cym spotkanie. Prezes Nartowski zarzu-
ci³ w nich Józefowi Czyczerskiemu nie dzia³anie w interesie akcjonariuszy,
lecz w interesie pracowników. Dodatkowo w Rzeczpospolitej oskar¿y³ go
o wynoszenie informacji z posiedzeñ Rady Nadzorczej. Prezes PID po-
krêtnie t³umaczy³ siê, ¿e przeczyta³ informacje o tym w innych gazetach i
dlatego przekopiowa³ te �rewelacje� do Rzeczpospolitej i informatora,
gdzie firmowa³ je w³asnym nazwiskiem�

Po absurdalnej rozmowie rozpoczê³o siê spotkanie. Nie do�æ, ¿e Józef
Czyczerski nie dosta³ zaproszenia na seminarium bezpo�rednio go doty-
cz¹ce, to w dodatku zaczêto poruszaæ zupe³nie inne tematy. Zebrane
ok.200 osób rozmawia³o o przemianach w Polsce. Doszli do wniosku, ¿e
obecnie jest znacznie wiêcej ludzi przygotowanych do zasiadania w ra-
dach nadzorczych ni¿ dawniej, wiêc niepotrzebni ju¿ s¹ �robole�, którzy
�przeszkadzaj¹� tylko w prowadzeniu biznesu, specyficznie rozumiej¹c
interes firmy poprzez pryzmat pracowników, a nie akcjonariuszy. W do-
datku maj¹ bezpo�redni dostêp do najistotniejszych informacji o spó³ce.
Na pocz¹tku transformacji ustrojowej przedstawiciele w radach nadzor-
czych byli potrzebni do przekszta³cania firm pañstwowych w spó³ki pra-
wa handlowego. Obecnie ju¿ nie ma takiej potrzeby, wiêc mo¿na pozbyæ
siê przedstawicieli pracowników z rad nadzorczych.

Zebrani na spotkaniu problem widzieli w tym, ¿e na Zachodzie norm¹ jest
zasiadanie przedstawicieli pracowników w radach nadzorczych. Wymie-
nili Niemcy, gdzie pracownicy stanowi¹ nawet ponad po³owê sk³adu rady
nadzorczej. Mimo wszystko kó³ko wzajemnej adoracji stwierdzi³o, ¿e w
Polsce przedstawiciele pracowników przeszkadzaj¹, bo dostaj¹ pe³ne i
prawdziwe informacje o spó³ce (a ich zdaniem nie powinni), a tak¿e za
bardzo wnikaj¹ w proces zarz¹dzania, co ich zdaniem utrudnia pracê rad
nadzorczych i podejmowanie decyzji. Dyrektorzy ze swoimi klakierami
uznali, ¿e trzeba wypracowaæ trzeci¹ drogê, która pozwoli wyrugowaæ
przedstawicieli za³ogi z rad nadzorczych, aby mo¿na by³o zagospodaro-
waæ tych, którzy od wielu lat maj¹ uprawnienia i nie znajduje siê dla nich
miejsca. Niekoniecznie znaj¹cych potrzeby pracowników i dbaj¹cych o
interesy za³ogi. �Prezes Polskiego Instytutu Dyrektorów zdaj¹c sobie spra-
wê z naszej obecno�ci na sali rozpocz¹³ wypowied� od stwierdzenia, ¿e w
pewnej miejscowo�ci L. dosz³o do sytuacji, w której minister nie powo³a³
legalnie wybranych przedstawicieli do rady nadzorczej. W pewnym mo-
mencie nie wytrzyma³em i przerwa³em tê sielankow¹ dyskusjê. Wsta³em i
przedstawi³em siê. Na sali by³o oko³o 200 osób. Wszystkie oczy zwróci³y
siê w moj¹ stronê, bo oni my�leli, ¿e przyjecha³ z prowincji jaki� jaskinio-
wiec w gumowcach i nie wiadomo czego jeszcze chce. Po przedstawie-
niu swoich argumentów atmosfera na sali ju¿ nie by³a tak sielankowa� �
stwierdzi³ Józef Czyczerski, przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej Górnictwa
Rud Miedzi NSZZ �Solidarno�æ�.

Przewodnicz¹cy Józef Czyczerski w swoim wyst¹pieniu skupi³ siê na roli
przedstawicieli za³ogi w Radzie Nadzorczej, odpowiedzialno�ci Minister-
stwa Skarbu Pañstwa jak i osobistej odpowiedzialno�ci obecnego na sali
wiceministra Paw³a Tamborskiego (odpowiedzialnego za nadzór) za to co
siê sta³o w ostatnich trzech latach w KGHM. Kluczowe dla spó³ki decyzje
podejmowa³a rada nadzorcza obsadzona w 100% przez przedstawicieli
�skarbu pañstwa�. Przewodnicz¹cy stwierdzi³, ¿e z³amanie prawa przez
Ministrów Skarbu Pañstwa by³o w pe³ni przemy�lane i z premedytacj¹
podjête, aby przeprowadziæ decyzje, które s¹ fundamentalnym zagro¿e-
niem dla funkcjonowania przemys³u miedziowego w Polsce. Pozbycie
siê aktywów telekomunikacyjnych (Polkomtel i Dialog), transferowanie
10 miliardów z³ poprzez raje podatkowe do Kanady i dalsze zad³u¿anie
KGHM kredytami na tê inwestycjê oraz obci¹¿enie kuriozalnym podat-
kiem od miedzi i srebra. Józef Czyczerski doda³, ¿e za to wszystko ponosi
odpowiedzialno�æ rz¹dz¹cy uk³ad polityczny. Zaznaczy³, ¿e minister musi
mieæ �wiadomo�æ tego, i¿ �rodowisko zag³êbia miedziowego wie kto
ponosi odpowiedzialno�æ za niszczenie naszych miejsc pracy i regionu.
Przewodnicz¹cy zakoñczy³ stwierdzeniem, ¿e zrobimy wszystko, aby nie
staæ siê koz³em ofiarnym, jak by³o w przypadku niszczeniu innych prze-
mys³ów w Polsce.



Zaproszonym na seminarium go�ciem by³ dr Ryszard Czerniawski, Za-
stêpca Rzecznika Praw Obywatelskich, który poza zwi¹zkowcami jako
jedyny broni³ praw pracowniczych i potêpi³ dzia³ania rz¹du Donalda Tu-
ska odpowiedzialnego za niepowo³anie przedstawicieli pracowników do
Rady Nadzorczej, m.in. Józefa Czyczerskiego.

Zwi¹zkowiec chce
os³abiæ SIP?!

Przewodnicz¹cy ZZPPM O/ZG �Rudna� doprowadzi³ do powsta-
nia drugiego regulaminu dotycz¹cego zasad wyboru spo³eczne-
go inspektora pracy. Nowy dokument zosta³ zmieniony w zakre-
sie, który ma wyj�æ naprzeciw oczekiwaniom Dyrektora �Rud-
nej�. Nastawienie dyrekcji jednoznacznie wskazuje, ¿e praco-
dawca chce os³abienia sprawnie funkcjonuj¹cej spo³ecznej in-
spekcji pracy. Wygl¹da na to, ¿e kwestie bezpieczeñstwa s¹ dla
pracodawcy kul¹ u nogi, a g³oszone has³a o bezwypadkowej pra-
cy i przestrzeganiu zasad BHP to wy³¹cznie chwytliwe bajki roz-
powszechniane w mediach. Tym bardziej dziwi¹ dzia³ania zwi¹z-
kowca z ZZPPM, który forsuje rozwi¹zania niekorzystne dla spo-
³ecznej inspekcji pracy, a w konsekwencji szkodliwe dla pracow-
ników. �wiadczy to albo o ignorancji, albo o celowym dzia³aniu
� innej mo¿liwo�ci nie ma.

Zaskoczony ca³¹ sytuacj¹ jest Wies³aw Michalski, Zak³adowy Spo-
³eczny Inspektor Pracy O/ZG �Rudna�, który o ca³ej sytuacji dowie-
dzia³ siê dopiero od Przewodnicz¹cego NSZZ �Solidarno�æ� O/ZG
�Rudna� Józefa Czyczerskiego. Zaadresowa³ w tej sprawie pismo do
zwi¹zków zawodowych, w którym ubolewa, ¿e nie uczestniczy³ w
procesie tworzenia regulaminu, nie zosta³ zaproszony na spotkania
ani nie przed³o¿ono mu propozycji zmian. Zosta³ pominiêty ws. two-
rzenia nowego regulaminu choæ kieruje spo³eczn¹ inspekcj¹ pracy
od o�miu lat. �Po zapoznaniu siê tre�ci¹ Regulaminu moim obo-
wi¹zkiem, jako Zak³adowego Spo³ecznego Inspektora Pracy, jest
wskazanie niezgodno�ci i zagro¿eñ niesionych zmianami oraz szko-
dliwo�ci dla spo³ecznej inspekcji niektórych zapisów� � napisa³
Wies³aw Michalski. Doda³ te¿, ¿e ka¿da zmiana wprowadzana do
jakiejkolwiek regulacji musi zmierzaæ do poprawy obecnej sytuacji,
a nie jej pogorszenia. Nowy Regulamin obni¿y bezpieczeñstwo i
zmniejszy znaczenie spo³ecznej inspekcji pracy. Zak³adowy Spo³eczny
Inspektor Pracy zwróci³ siê z pro�b¹ do przewodnicz¹cych zwi¹z-
ków zawodowych w oddziale o spotkanie w celu omówienia zmian
w Regulaminie niezgodnych z ustaw¹ i dobrymi praktykami.

Dyrekcja O/ZG �Polkowice-Sieroszowice� wprowadza
niekorzystne dla za³ogi zmiany w systemie ocen pra-
cowniczych

Tak dla motywacji,
nie dla straszenia

Wdro¿enie od 1 stycznia br. zmodyfikowanego systemu ocen pra-
cowniczych przez pracodawcê zawiera zapis daj¹cy mo¿liwo�æ
karania pracowników minusowymi punktami. Prze³o¿eni ocenia-
j¹c podw³adnych wed³ug ró¿nych kryteriów mog¹ obci¹¿yæ ich
sankcjami nawet je�li wina nie le¿y po stronie pracownika. Soli-
darno�æ domaga siê od Dyrekcji O/ZG �Polkowice-Sieroszowi-
ce� wprowadzenia zmian � na taki system ocen pracowników
nie mo¿e byæ zgody.

Kompetencje pracownika podzielone zosta³y na cztery kategorie:
zawodowa (specjalistyczna wiedza i umiejêtno�ci zawodowe), oso-
bista (indywidualny sposób realizacji zadañ), spo³eczna (sposób
budowania i jako�æ relacji miêdzyludzkich) i menad¿erska (kierowa-
nie, przewodzenie oraz zarz¹dzanie lud�mi i zespo³ami). Ka¿da z ka-
tegorii zawiera po kilka pytañ dotycz¹cych kompetencji. Kontrower-
sje budz¹ przede wszystkim cztery kwestie.

�Dba³o�æ o stanowisko pracy, powodowanie awarii� � czêsto zdarza
siê, ¿e awarie powstaj¹ samoistnie i pracownik nie ma na to wp³ywu,
wiêc dlaczego ma byæ z tego tytu³u karany i nie dostaæ premii?
�Praca w godzinach nadliczbowych� � ka¿dy chce wiêcej zarobiæ,
ale s¹ pracownicy, którzy z ró¿nych prywatnych powodów nie mog¹
pracowaæ w weekendy. Czy powinni byæ z tego powodu karani?
Nawet je�li taki pracownik nie dostanie minusowych punktów, to
mo¿e byæ dyskryminowany pomimo bardzo dobrze wykonywanej
pracy w dni robocze. �Absencja dezorganizuj¹ca pracê� to kolejne
bardzo kontrowersyjne kryterium. Pracownik móg³ byæ na zwolnie-
niu lekarskim po wypadku w pracy lub po przebyciu ciê¿kiej choro-
by. Czy w takich przypadkach powinien byæ negatywnie oceniany?
System ocen pracowniczych przewiduje jedynie odpowiedzi z ilo-
�ci¹ dni absencji w danym okresie czasu, nie ma wzmianki o przy-
czynie nieobecno�ci. Ostatnie kryterium dotyczy �Przestrzegania
przepisów, procedur i instrukcji�. Z do�wiadczenia wszyscy wiedz¹,
¿e nigdy nie ma czasu i trzeba wszystko robiæ szybko. Jak praca
zostanie wykonana to ju¿ problem górnika, a nie prze³o¿onego. W
po�redni sposób na pracownikach wymuszane jest pomijanie ró¿-
nych przepisów i procedur. Niejednokrotnie koñczy siê to wypadka-
mi � w l¿ejszych przypadkach ze strachu zatajanymi.

Proponowane zmiany zamiast motywowaæ do pracy wprowadz¹ at-
mosferê strachu. Pracownicy nie bêd¹ skupiaæ siê na pracy, lecz na
systemie ocen pracowniczych, ¿eby byæ �redniakiem w ka¿dej z kom-
petencji i nie dostaæ ¿adnej �jedynki� w corocznym egzaminie. Ca³o-
roczna ocena, niekoniecznie sprawiedliwa, mo¿e byæ dla pracowni-
ka brzemienna w skutkach i subiektywnie rzutowaæ na system pre-
miowania przez kolejne 365 dni.

Drakoñskie sceny
na �Rudnej�

Dyrektor ds. pracowniczych jest odpowiedzialny za funkcjonowa-
nie s³u¿b socjalnych, które zajmuj¹ siê organizacj¹ wycieczek dla
pracowników i kolonii dla ich dzieci. Punkty zapisów na kolonie w
ZG �Rudna� przypominaj¹ raczej czasy minionej epoki ni¿ dobrze
zorganizowany mechanizm. Z powodu z³ej organizacji i problemów
z ograniczon¹ ilo�ci¹ miejsc dochodzi do przykrych zdarzeñ. Ca³a
sytuacja jest uw³aczaj¹ca i poni¿aj¹ca dla pracowników. Zdaniem
Solidarno�ci pierwszeñstwo przy korzystaniu ze �wiadczeñ powinni
mieæ pracownicy, którzy z tego �wiadczenia nie korzystali w bie¿¹-
cym i ubieg³ym roku kalendarzowym. W przypadku wiêkszej liczby
zg³oszeñ od ilo�ci dostêpnych miejsc lista zakwalifikowanych po-
winna byæ ustalana w drodze losowania. Józef Czyczerski, przewod-
nicz¹cy NSZZ �Solidarno�æ� O/ZG �Rudna�, zwróci³ siê do Dyrektora
Oddzia³u z pro�b¹ o przedstawienie szczegó³owej analizy korzysta-
j¹cych z ww. wyjazdów w ostatnich trzech latach.

Rak toczy polskie
górnictwo

Dziewiêæ kopalni nale¿¹cych do Kompanii Wêglowej wstrzyma³o od
28 kwietnia do 5 maja wydobycie. W sze�ciu pozosta³ych kopal-
niach produkcja wêgla w najbli¿szych dniach bêdzie ograniczona �
w spó³ce rozpocz¹³ siê tzw. przestój ekonomiczny. O czasowym
wstrzymaniu wydobycia zdecydowa³ w po³owie kwietnia zarz¹d Kom-
panii, t³umacz¹c to spadkiem zapotrzebowania na wêgiel. Przedsta-
wiciele spó³ki twierdz¹, ¿e nie ma sensu produkowaæ takich ilo�ci
surowca, skoro na zwa³ach kopalñ Kompanii Wêglowej le¿y 5 mln
ton wêgla. Pracownicy na postojowym otrzymaj¹ nieco ponad po-
³owê pensji.

Decyzji o przerywaniu wydobycia sprzeciwiaj¹ siê zwi¹zki zawodo-
we, wed³ug których nie poprawi to kondycji Kompanii Wêglowej.
Wed³ug zwi¹zków zawodowych, w dalszej perspektywie w³adze spó³ki
planuj¹ d³u¿szy, miesiêczny przestój niektórych kopalñ, co mo¿e w
praktyce oznaczaæ pocz¹tek ich likwidacji. Sytuacja nie tylko w Kom-
panii Wêglowej, ale w ca³ym górnictwie jest dramatyczna. Bez dzia-
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³añ rz¹du �l¹skowi mo¿e groziæ likwidacja kilkuset tysiêcy miejsc
pracy. Zwi¹zki zawodowe bêd¹ organizowaæ manifestacje sprzeci-
wu wobec polityki rz¹du i zarz¹dów spó³ek wêglowych. �Ka¿dy miesz-
kaniec �l¹ska i Zag³êbia D¹browskiego, który pamiêta lata 90-te,
wie co to oznacza. Likwidacja kopalñ to utrata dziesi¹tek tysiêcy
miejsc pracy oraz degradacja spo³eczna i gospodarcza ca³ego regio-
nu. Jedno miejsce pracy w kopalni generuje kilka etatów w otocze-
niu górnictwa - w firmach kooperuj¹cych, w transporcie, us³ugach
czy w handlu. Gdy zabraknie kopalñ, kolejne dzielnice miast nasze-
go regionu zmieni¹ siê w skanseny biedy i bezrobocia. To równie¿
wszyscy obserwowali�my w przesz³o�ci.� � stwierdzi³ Dominik Ko-
lorz, przewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu �l¹sko-D¹browskiego NSZZ
�Solidarno�æ�.

Duchowy Ojciec
Solidarno�ci

Wybór Karola Wojty³y na papie¿a, a nastêpnie jego pierwsza piel-
grzymka do Polski � to wydarzenia, które g³êboko poruszy³y miliony
Polaków. To w³a�nie wtedy ludzie uwierzyli, ¿e maj¹ prawo do ¿ycia
w wolnym kraju. Podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny Ojciec
�wiêty odwiedzi³ m.in. Warszawê, Gniezno, Czêstochow¹ i Wadowi-
ce. Wszêdzie wita³y go t³umy wiernych, którzy z uwag¹ ch³onêli ka¿-
de jego s³owo.

Po homilii wyg³oszonej przez papie¿a 2 czerwca na placu Zwyciê-
stwa w Warszawie ludzie zaczêli wstawaæ z kolan i podnosiæ g³owy.
Ojciec �wiêty zakoñczy³ j¹ s³owami: �Ja, syn polskiej ziemi, a zara-
zem ja, Jan Pawe³ II papie¿, wo³am z ca³ej g³êbi tego tysi¹clecia,
wo³am w przeddzieñ �wiêta Zes³ania, wo³am wraz z wami wszystki-
mi: Niech zst¹pi Duch Twój! Niech zst¹pi Duch Twój! I odnowi obli-
cze ziemi. Tej Ziemi!�. (�) Ojciec �wiêty doskonale zdawa³ sobie
sprawê z prze³omowego znaczenia swojej pierwszej pielgrzymki do
Polski. Da³ temu wyraz podczas spotkania z przedstawicielami Soli-
darno�ci, których przyj¹³ na audiencji w Watykanie 11 listopada
2003 roku. �Dziêkujê Bogu za rok 1979, w którym poczucie jedno�ci
z dobrem i wspólne pragnienie pomy�lno�ci uciemiê¿onego naro-
du zwyciê¿y³o nad nienawi�ci¹ i chêci¹ odwetu, i sta³o siê zaczynem
budowania demokratycznego pañstwa� � powiedzia³ Jan Pawe³ II.

Pocz¹tki Solidarno�ci
W 1980 roku Jan Pawe³ II z uwag¹ �ledzi³ zryw polskich robotników.
20 sierpnia wys³a³ telegram do prymasa Stefana Wyszyñskiego, w
którym podkre�li³, ¿e w tych dniach jest szczególnie blisko Polski i
modli siê za rodaków. Tre�æ telegramu zosta³a wydrukowana w spe-
cjalnych ulotkach oraz w Strajkowym Biuletynie Informacyjnym z
24 sierpnia. Podpisanie Porozumieñ Sierpniowych i powstanie Nie-
zale¿nego Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego Solidarno�æ Jan
Pawe³ II powita³ z ogromn¹ rado�ci¹ i nadziej¹. Delegacjê �S� przyj¹³
ju¿ 15 stycznia 1981 roku. Podczas spotkania chwali³ spo³eczeñ-
stwo, szczególnie robotników, za dojrza³o�æ, dzia³anie bez przemo-
cy, szukanie pokojowych rozwi¹zañ. Podkre�li³ potrzebê pe³nego
zabezpieczenia godno�ci pracy poprzez uwzglêdnienie wszystkich
osobowych, rodzinnych i spo³ecznych uprawnieñ ka¿dego cz³owie-
ka. (�)

Encyklika o pracy
14 wrze�nia 1981 roku ukaza³a siê encyklika spo³eczna Jana Paw³a
II �Laborem exercens�. Odwo³anie do tego dokumentu znalaz³o siê
w uchwale programowej I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ Soli-
darno�æ. �Solidarno�æ, okre�laj¹c swe d¹¿enia, czerpie z warto�ci
etyki chrze�cijañskiej, z naszej tradycji narodowej oraz z robotniczej
i demokratycznej tradycji �wiata pracy. Nowym bod�cem do dzia³a-
nia jest dla nas encyklika o pracy ludzkiej Jana Paw³a II. Solidarno�æ
jako masowa organizacja ludzi pracy jest tak¿e ruchem moralnego
odrodzenia narodu� � zaznaczyli uczestnicy zjazdu. W encyklice Oj-
ciec �wiêty zwróci³ uwagê na prawo do dobrowolnego zrzeszania
siê w zwi¹zkach zawodowych. Podkre�li³ znaczenie pracy konkret-

nej osoby i skrytykowa³ instrumentalne traktowanie robotników.

Trójmiasto 1987
Po wprowadzeniu stanu wojennego Jan Pawe³ II powtarza³, ¿e Pola-
cy maj¹ prawo do ¿ycia swoim w³asnym ¿yciem i w duchu w³asnych
przekonañ powinni rozwi¹zywaæ wewnêtrzne problemy w kraju. Kry-
tykowa³ przemoc i apelowa³ o powrót do dialogu. W trakcie piel-
grzymki do kraju w 1987 roku uda³o mu siê wyrwaæ Polaków z apa-
tii, wynikaj¹cej z wprowadzenia stanu wojennego, delegalizacji �S� i
kryzysu gospodarczego.

Jan Pawe³ II pyta³ rodaków dlaczego zw¹tpili i odnosi³ siê tak¿e do
przes³ania Solidarno�ci. Podczas wizyty w Trójmie�cie podkre�li³, ¿e
nie chodzi o walkê przeciwko komu�, ale o walkê w obronie warto-
�ci. To w³a�nie na gdañskiej Zaspie wypowiedzia³ najwa¿niejsze zda-
nie o ludzkiej pracy i Solidarno�ci. �Praca nie mo¿e byæ traktowana
nigdy i nigdzie � jako towar, bo cz³owiek nie mo¿e dla cz³owieka byæ
towarem, ale musi byæ podmiotem. W pracê wchodzi on poprzez
ca³e swoje cz³owieczeñstwo i ca³¹ sw¹ podmiotowo�æ. Za pracê
ludzk¹ trzeba zap³aciæ i równocze�nie: na pracê cz³owieka nie spo-
sób odpowiedzieæ sam¹ zap³at¹. Przecie¿ � jako osoba � jest on nie
tylko �wykonawc¹�, lecz jest wspó³twórc¹ dzie³a, które powstaje na
warsztacie pracy. Ma zatem prawo do stanowienia równie¿ o tym
warsztacie� � mówi³ Ojciec �wiêty. Warto przypomnieæ te s³owa. S¹
tak bardzo aktualne.

Agnieszka Konieczny, Wszechnica NSZZ Solidarno�æ

�wiêty
Z Janem Paw³em II spotykali�my siê przez 27 lat jego pontyfikatu i
przez ten okres wielokrotnie przypomina³ nam co jest istotne w ¿yciu.
To on pozwoli³ nam przezwyciê¿yæ strach po tylu latach panowania
komunizmu i okresu stanu wojennego. Prze³ama³ w nas niemoc i
zw¹tpienie. Wspiera³ we wspólnym dzia³aniu i przestrzega³ aby�my
zdobytej wolno�ci nie utracili. To on jak nikt inny dot¹d czu³ i rozu-
mia³ z jakimi zagro¿eniami przyjdzie nam siê zmierzyæ. Uczy³ nas
m¹dro�ci i odpowiedzialno�ci. Nawo³ywa³ do ¿ycia w prawdzie, god-
no�ci i sprawiedliwo�ci � podpowiada³ jak to robiæ. Ile¿ razy mówi³
o godno�ci w pracy i przestrzega³, ¿e cz³owiek nie mo¿e byæ przez
rz¹dz¹cych traktowany przedmiotowo, lecz musi byæ podmiotem.
Wprowadzane przez polityków reformy musz¹ byæ realizowane z
po¿ytkiem dla wszystkich, nie pomijaj¹c przy tym najbiedniejszych,
ludzi starszych i chorych. Ile¿ razy Jan Pawe³ II przywo³ywa³ wspa-
nia³¹ ideê powstania �Solidarno�ci�, która utorowa³a nam drogê do
upragnionej wolno�ci.

Co jednak wybrali�my z jego nauki? W ci¹gu ostatnich 7 lat spo³e-
czeñstwo postawi³o na dziki pseudoliberalizm, w¹sk¹ grupê oligar-
chów i ró¿nego rodzaju sitw, które broni¹ swoich ogromnych ma-
j¹tków zdobytych dziêki uk³adom polityczno-biznesowym. Przynaj-
mniej na razie niewiele wskazuje aby wiêkszo�æ z nas z dotychcza-
sowej postawy wyci¹gnê³a w³a�ciwe wnioski. Toleruj¹c niby-pañ-
stwo i (nie)rz¹dy, które dzia³aj¹ na nasz¹ szkodê, ograniczamy siê
jedynie do krytyki nie podejmuj¹c ¿adnych dzia³añ. Mieli�my daæ
�wiatu i Europie wspania³y przyk³ad, jak ide¹ �Solidarno�ci� mo¿na
uzdrowiæ kraj i przemieniæ go w moralne i sprawiedliwe pañstwo.
Pozwolili�my obecnie rz¹dz¹cym, wszystkim lewakom i libera³om,
aby rozdeptali i zszargali to co najpiêkniejsze w �Solidarno�ci�. Od
siedmiu lat dajemy przyzwolenie, by ci sami krêtacze, tylko w ró¿nej
konfiguracji politycznej, traktowali nas jak stado nieudaczników,
którzy nie widz¹ lub nie chc¹ widzieæ co siê z nimi dzieje. Wielcy
k³amcy bêd¹cy u steru zniszczyli nasze wspólne zaufanie � nie funk-
cjonuje ju¿ wspólnota. Co siê z nami wszystkimi sta³o, dla których
Jan Pawe³ II by³ autorytetem i wzorem? Przestañmy zapatrzeni w
najgorsze wzorce pogr¹¿aæ siê w chocholim tañcu, powróæmy do
wspólnych celów i dzia³ania. Nie zaprzepa�æmy warto�ci przekaza-
nych nam przez Jana Paw³a II i zacznijmy na nowo ¿yæ jego nauk¹,
czyñmy wspólne dobro i nie czekajmy, a¿ kto� zrobi to za nas.

Bogdan Nuciñski


