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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

Zwi¹zki wypracowa³y wspóln¹ interpretacjê Protoko³u Nr 15
do ZUZP dotycz¹c¹ nagrody rocznej

Domagamy siê wyp³aty nagrody
rocznej zgodnie z podpisanym
porozumieniem!
Siedem organizacji zwi¹zkowych  stron Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy, 12 sierpnia podpisa³o dokument, w którym wspólnie
zinterpretowa³y zapisy podpisanego Protoko³u nr 15 do ZUZP dotycz¹cego zredukowania negatywnych skutków wprowadzonego przez
rz¹d Tuska podatku od miedzi i srebra. Mowa o zmodyfikowanym
Za³¹czniku nr 11 do Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy, który
wprowadzono z dniem 12 lutego 2014 r. wraz z korzystniejsz¹ dla
pracowników tabel¹ naliczania nagrody rocznej. Obecni na spotkaniu przedstawiciele Zarz¹du twierdzili wtedy, ¿e dla nich temat jest
ju¿ nieaktualny i wy¿sza nagroda roczna zostanie wyp³acona dopiero
w 2015 r. za 2014 r. Zdaniem Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi
NSZZ Solidarnoæ i innych zwi¹zków zawodowych  stron ZUZP, korzystniejsza tabela powinna obowi¹zywaæ ju¿ w 2014r. za wypracowany zysk za 2013r.
Zmiana treci za³¹cznika nr 11 do Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego
Pracy dla Pracowników KGHM Polska Mied S.A. wprowadzona Protoko³em dodatkowym nr 15, a dotycz¹ca nowego sposobu naliczania wielkoci rodków przeznaczonych na wyp³atê dodatkowej nagrody rocznej
pracownikom, obowi¹zuje przy naliczaniu wysokoci tej nagrody pocz¹wszy od wyników Spó³ki za 2013 r.  tak brzmi Interpretacja nr 4
postanowieñ Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy dla pracowników
KGHM Polska Mied podpisana przez zwi¹zkow¹ stronê ZUZP. Jednolitego stanowiska ju¿ nie da siê tak ³atwo zmarginalizowaæ i zbagatelizowaæ,
jak rzecznik prasowy KGHM próbowa³ to zrobiæ po pierwszej wypowiedzi
Przewodnicz¹cego SKGRM NSZZ Solidarnoæ Józefa Czyczerskiego. Nieprawdziwie twierdzi³ wtedy, ¿e wszystkie zwi¹zki poza NSZZ Solidarnoæ
akceptuj¹ stanowisko Zarz¹du. Oprócz wspólnego stanowiska i prowadzonych negocjacji uda³o siê jeszcze wejæ w tej sprawie na drogê s¹dow¹. By³y pracownik KGHM skieruje pozew do s¹du przeciwko spó³ce domagaj¹c siê wy¿szej nagrody z zysku. Pomylne zakoñczenie
procesu s¹dowego stworzy mo¿liwoæ uzyskania zaleg³ego wyrównania
nagrody dla wszystkich pracowników nawet przy innym zdaniu Zarz¹du
na ten temat. O postêpach w tej sprawie bêdziemy na bie¿¹co informowaæ pracowników KGHM-u.

Spotkanie ws. oddzia³u CDR
Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ O/ZG Polkowice-Sieroszowice
spotka³a siê 29 sierpnia z reprezentuj¹cym Prezesa KGHM Dyrektorem
Paw³em Markowskim oraz Dyrekcj¹ Oddzia³u w sprawie dotycz¹cej wyodrêbnienia stanowisk pracy oddzia³u CDR do firmy KGHM ZANAM. Dyrektor Markowski poinformowa³, ¿e na obecn¹ chwilê propozycja ZANAMU uwzglêdniaj¹ca koszty zwi¹zane z obs³ug¹ przez nich oddzia³u CDR
nie jest zadowalaj¹ca dla O/ZG Polkowice-Sieroszowice. Je¿eli firma
ZANAM nie przedstawi korzystniejszej oferty nie dojdzie do przekazania

stanowisk pracy.
Podczas spotkania poruszono równie¿ temat oddzia³u G-55 dotycz¹cy
wydobycia soli i planów zwi¹zanych z produkcj¹ na tym oddziale. Wiele
pytañ dotyczy³o wejcia firmy ZANAM z kompleksowym serwisem w³asnych maszyn w oddziale C-20 B. Dyrektor Naczelny ZG PolkowiceSieroszowice zapewni³, ¿e nie bêdzie mia³o to skutków negatywnych na
zatrudnienie mechaników w naszym zak³adzie pracy. Dyrektor Markowski
poinformowa³ te¿, ¿e s¹ plany Zarz¹du KGHM Polska Mied, które zak³adaj¹, i¿ w oddzia³ach mechanicznych docelowo obs³ug¹ maszyn bêd¹
zajmowali siê mechanicy zatrudnieni w KGHM oraz pracownicy KGHM
ZANAM co pozwoli na utrzymanie miejsc pracy w oddzia³ach mechanicznych na dotychczasowym poziomie.
Przewodnicz¹cy Bogus³aw Szarek odniós³ siê do struktury organizacyjnej, tj. przysz³oci oddzia³ów Odstawy Oponowej. Dyrektor Markowski
wyjani³, i¿ zosta³a opracowana jednolita struktura organizacyjna dla
wszystkich kopalñ KGHM, która po zatwierdzeniu przez Prezesa Zarz¹du
Pana Herberta Wirtha zacznie obowi¹zywaæ od 1 stycznia 2015 roku.
Poruszono tak¿e kwestiê regulaminu premiowania oraz przysz³oci pracowników oddzia³u G-55, którzy w ocenie zwi¹zku mog¹ straciæ na zarobkach po podpisaniu aneksów do umów.

Samowola dwóch osób w Oddziale
mo¿e zdestabilizowaæ dzia³anie SIP
 przy cichym przyzwoleniu
dyrektora O/ZG Rudna
Kilkunastu pracowników ZG Rudna oddzia³u C-17 brygady A wystosowa³o pismo do Dyrektora Oddzia³u o interwencjê ws. wyboru Rejonowego Spo³ecznego Inspektora Pracy Paw³a Petryszyna. W pimie pracownicy stwierdzaj¹, ¿e wyboru dokonano 18 czerwca zgodnie z Regulaminem
wyborów spo³ecznej inspekcji pracy obowi¹zuj¹cym na Rudnej. Po
wyborze sprawdzonego i niezawodnego pracownika na rejonowego SIP
R-IX za³oga jest zdumiona i nie widzi sensu przeprowadzenia ponownych wyborów 19 sierpnia, za czym optuje czêæ zwi¹zków zawodowych. Wybór jest wi¹¿¹cy, a ponowne rozpisanie wyborów by³oby mo¿liwe wy³¹cznie za porozumieniem wszystkich zwi¹zków zawodowych.
NSZZ Solidarnoæ tak¿e sprzeciwia siê rozpisywaniu kolejnych wyborów,
które zdaniem Komisji Wyborczej uniewa¿ni³y poprzedni wybór. Czêæ
zwi¹zków popar³o jednak Komisjê Wyborcz¹ na czele z par¹: Byler-Kwiatkowski, za pomoc¹ której chc¹ siê pozbyæ legalnie wybranego OSIP. Jego
dba³oæ o bezpieczeñstwo pracy najwyraniej im wadzi  byæ mo¿e jest
zbyt ma³o otwarty na wspó³pracê z pracodawc¹. Niezrozumia³e jest
tak¿e dla pracowników zachowanie przedstawicieli ZZPD, ZZPD Trzebcz
i ZZPPM, którzy destabilizuj¹ poprawne funkcjonowanie Spo³ecznej Inspekcji Pracy.
W innym pimie do Dyrektora Oddzia³u zwrócili siê wszyscy oddzia³owi
spo³eczni inspektorzy pracy rejonu GG-2. Stwierdzili oni, ¿e nieprawd¹
jest jakoby 19 wrzenia 2014 r. odby³y siê wybory rejonowego spo³ecznego inspektora pracy. W³aciwe wybory mia³y miejsce 18 czerwca 2014
r. i rejonowym spo³ecznym inspektorem pracy wybrano Paw³a Petryszyna. W zwi¹zku z kolejnym pismem zwracamy siê z apelem o powstrzyma-

nie dezorganizacji SIP w naszym rejonie. Jestemy przekonani, ¿e najistotniejszym jest przeciwdzia³anie zagro¿eniom powstaj¹cym w miejscach pracy a nie dzia³anie politykierów, którzy w ¿aden sposób nie reprezentuj¹ naszych interesów  napisali do dyrektora okrêgowi SIP.
Przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej NSZZ Solidarnoæ O/ZG Rudna
Józef Czyczerski po braku reakcji ze strony pracodawcy na pisma pracowników oddzia³u C-17 brygady A i Oddzia³owych Spo³ecznych Inspektorów Pracy z rejonu GG-2 zwróci³ siê do Dyrektora Miros³awa Laskowskiego z zapytaniem o kilka kwestii. Miêdzy innymi poruszy³ sprawê zorganizowania w dniu 19 sierpnia 2014 r. kolejnych wyborów przez panów
Bylera i Kwiatkowskiego, na których nie pojawi³ siê nikt z Komisji Wyborczej.Jedynymi uczestnikami byli wspomniani panowie, którzy ³ami¹c zasady i regulamin wyborów SIP najwyraniej próbuj¹ zdestabilizowaæ dobrze funkcjonuj¹c¹ Spo³eczn¹ Inspekcjê Pracy na szybie R-IX. ( ) oczekujemy, ¿e przerwie Pan bezprawne i omieszaj¹ce nasz Oddzia³ dzia³ania.
Pañskie s³owa stawiaj¹ce bezpieczeñstwo na pierwszym miejscu powinny mieæ odzwierciedlenie w decyzjach  stwierdzi³ w pimie w imieniu
Komisji Zak³adowej Przewodnicz¹cy Józef Czyczerski.
Próba destabilizacji spo³ecznej inspekcji pracy, ponowne rozpisywanie
po dwóch miesi¹cach wyborów na regionalnego SIP oraz sprzeciwiaj¹ce
siê ca³ej sytuacji stanowisko kilku zwi¹zków zawodowych (w tym NSZZ
Solidarnoæ) nie zrobi³o wra¿enia na Dyrektorze Oddzia³u ZG Rudna. Po
serii pism i stanowisk Dyrektor umywa rêce od ca³ej sprawy stwierdzaj¹c,
¿e za proces wyborczy spo³ecznej inspekcji pracy s¹ odpowiedzialne
zwi¹zki zawodowe, a pracodawca nie ma zamiaru w tym uczestniczyæ.
Innymi s³owy z powodu destabilizacji spo³ecznej inspekcji pracy i bezprawnych dzia³añ przewodnicz¹cego Komisji Wyborczej zdrowie i ¿ycie
pracowników jest zagro¿one, a Dyrektor Oddzia³u nie ma zamiaru nic
zrobiæ. Tak w³anie wygl¹da polityka bezpieczeñstwa w Oddziale Zak³ady
Górnicze Rudna.

Wniosek o przeszeregowania
w O/ZG Polkowice-Sieroszowice
Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ O/ZG Polkowice-Sieroszowice
wyst¹pi³a do Dyrektora Oddzia³u z wnioskiem o uruchomienie z dniem 1
padziernika 2014 r. 10% przeszeregowañ dla pracowników. Przewodnicz¹cy Bogus³aw Szarek w imieniu Komisji stwierdzi³, ¿e za³oga zak³adu
poprzez ciê¿k¹ i wydajn¹ pracê w coraz trudniejszych warunkach zas³uguje, aby chocia¿ czêæ pracowników zosta³a doceniona przez pracodawcê poprzez podwy¿szenie kategorii zaszeregowania. Bêdziemy informowaæ o odpowiedzi dyrekcji na wniosek Solidarnoci.

ZWR  cenzura, czyli
komuno wróæ
Tytu³ nawi¹zuje do sytuacji panuj¹cej w niniejszym zak³adzie, gdzie cenzura i zastraszanie pracowników spotyka siê z aprobat¹ pseudo menad¿erów. Jest traktowana jako sposób do zarz¹dzania zak³adem, w myl
maksymy dziel i rz¹d. Czêsto mo¿na siê zastanawiaæ w jakim kraju my
¿yjemy. Ale nie ma co siê dziwiæ, jeli sami rz¹dz¹cy w kraju daj¹ przyk³ad
odgórnie. Ostatnio bardzo modne jest nagrywanie osób z którymi prowadzi siê rozmowê. Mowa o tzw. tamach prawdy. Nie wiem czego siê
mo¿na spodziewaæ id¹c na rozmowê do prze³o¿onego, czy w danym
momencie nie jest siê nagrywanym, by móc póniej to wykorzystaæ przeciwko swojemu wspó³rozmówcy. Trzeba uwa¿aæ, co siê mówi i do kogo,
bo mo¿na szybko zostaæ zdegradowanym na stanowisko fizycznego
Jeli komu nie spodoba siê dana osoba, to nastêpuje przeniesienie na
inny oddzia³ lub rejon, nawet nie pytaj¹c o zdanie. W nawi¹zaniu do tego
g³oszone z wielk¹ pomp¹ has³a jak transparentnoæ, uczciwoæ, otwartoæ, zaanga¿owanie, wspó³praca oraz rozwój to zwyczajna fikcja ograniczona do drukowania samych plakatów, chyba tylko po to, ¿eby daæ
zarobiæ komu trzeba. Dobrze, ¿e s¹ jeszcze ludzie myl¹cy, którzy nie boj¹
siê mówiæ o danej sytuacji.
Du¿o ostatnio, do powiedzenia maj¹ osoby przyjmowane na ZWR, a

raczej przyniesione w teczce, tzw. m³ode wilczki. Stara kadra kierownicza, jest bardziej wyrozumia³a dla pracowników, za m³ode wilczki nie
patyczkuj¹ siê, chc¹c szybko awansowaæ w hierarchii zak³adu i donosz¹
do prze³o¿onych. Niestety jest tak, ¿e ho³ubi siê przydupasów i wazeliniarzy, a próbuje siê temperowaæ osoby, które chc¹ rzeczywicie co
dobrego zrobiæ dla zak³adu.
I jeszcze jedno. Dyrektor Naczelny zwiêkszenie efektywnoci zak³adu pracy widzi w zwolnieniu 2/3 pracowników (mo¿e rzeczywicie trzeba tak
zrobiæ, bêdziemy mieli wtedy drug¹ Japoniê, winem i miodem p³yn¹c¹).
Ale mo¿e lepiej bycie sami pomyleli o z³o¿eniu dymisji, wtedy zak³ad
pracowa³by prê¿niej!!! By ¿y³o siê lepiej!
Myl¹cy

Zmiany w Kodeksie Pracy.
Solidarnoæ oceni³a projekt
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarnoæ pozytywnie oceni³o projekt zmian w Kodeksie pracy, dotycz¹cych bezpieczeñstwa i higieny pracy. Jednoczenie Zwi¹zek postuluje, ¿eby projektodawca traktowa³ obszar dotycz¹cy bhp ca³ociowo i uwzglêdni³ w jednej nowelizacji wszystkie zmiany konieczne w zwi¹zku z treci¹ art. 92 Konstytucji RP.
Zgodnie z proponowanymi zmianami, pracodawca nie bêdzie móg³ dopuciæ do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzaj¹cego brak przeciwwskazañ do pracy na okrelonym stanowisku, w
warunkach opisanych przez pracodawcê w skierowaniu na badanie lekarskie. W orzeczeniu powinny znajdowaæ siê ograniczenia do wykonywania okrelonych czynnoci lub prac. Solidarnoæ zwraca uwagê, ¿e
proponowana zmiana spowoduje w¹tpliwoci, co do mo¿liwoci zatrudniania pracownika, je¿eli w orzeczeniu lekarskim zawarte zosta³y ograniczenia, co do mo¿liwoci wykonywania pracy powierzonej. W praktyce
mo¿e pojawiæ siê problem zasadnoci ewentualnego wypowiedzenia
umowy o pracê takiemu pracownikowi.
Poza tym przypadki, w których okresowe badania lekarskie mog¹ byæ
przeprowadzone poza terminami wynikaj¹cymi z czêstotliwoci tych badañ powinny zostaæ w¹sko i jednoznacznie opisane, tak by nie stwarza³o
to pola do nadu¿yæ.
Projekt nie przewiduje jak w sytuacji orzeczenia lekarskiego o ograniczonej zdolnoci do wykonywania okrelonych czynnoci lub prac ma zachowaæ siê pracodawca. Zwi¹zek stoi na stanowisku, ¿e brak na³o¿enia
na pracodawcê obowi¹zku reorganizacji stanowiska pracy lub modyfikacji zakresu czynnoci tak aby pracownik móg³ wykonywaæ dalej swoj¹
pracê sprawi, ¿e proponowany zapis ustawy nie zmieni sytuacji pracownika na lepsz¹, a wrêcz mo¿e j¹ pogorszyæ.
Solidarnoæ podkrela, ¿e konieczne jest po³o¿enie wiêkszego nacisku
na profilaktykê w zatrudnieniu, a przede wszystkim na dok³adny opis
stanowiska pracy, tak aby lekarz medycyny pracy mia³ wyrane wytyczne
o jakie zagro¿enia chodzi. Zwi¹zek postuluje ponadto o przyjêcie rekomendacji partnerów spo³ecznych w sprawie zmiany rozporz¹dzenia dotycz¹cego BHP w zakresie badania stresu na terenie zak³adu pracy.

Piotr Duda: Pójcie za Gowinem
mo¿e siê le skoñczyæ
Wywiad z Przewodnicz¹cym Komisji Krajowej NSZZ Solidarnoæ Piotrem
Dud¹ przeprowadzi³ Tomasz Walczak z Super Expressu w dniu 21 sierpnia 2014 r.
Tomasz Walczak: Boi siê pan Gowina?
Piotr Duda: Nie. Mamy dobre relacje, ale nie zgadzam siê z programem
spo³eczno-gospodarczym lansowanym przez jego partiê. Moim zdaniem
Jaros³aw Gowin powinien zastanowiæ siê, czemu ma tak nik³e poparcie.
Pan jak myli?
Po prostu jego liberalny program nie jest akceptowalny przez polskie

spo³eczeñstwo.
Dla niego wiêcej liberalizmu to odpowied na bol¹czki Polski. Tak
rozumie wiat.
Nie bardzo wiem, jak Jaros³aw Gowin mo¿e pogodziæ swój liberalizm z
przywi¹zaniem do wartoci chrzecijañskich. Zarówno Jan Pawe³ II, jak i
ks. Popie³uszko mówili o podmiotowoci cz³owieka i pracownika. Gowin
chce wprowadziæ jeszcze wiêksz¹ elastycznoæ w zatrudnieniu, co faktycznie zrobi z pracownika niewolnika i uprzedmiotowi go w ten sposób.
Jak w tym mieci siê nauczanie papie¿a? Tego nie rozumiem.
Cieszy siê pan jednak ze zjednoczenia prawicy. Wierzy pan, ¿e jeli
dojdzie ona do w³adzy, bêdzie prowadziæ prawdziwie prospo³eczn¹
politykê, a nie kontynuowaæ liberaln¹ liniê ostatnich 25 lat?
Politycy PiS powinni zdawaæ sobie sprawê z tego, ¿e liberalna formu³a
rz¹dzenia w Polsce siê skoñczy³a. Mam wra¿enie, ¿e i PiS, i Solidarna
Polska to rozumiej¹. Zmiana tej postawy i pójcie za Jaros³awem Gowinem mo¿e siê dla prawicy le skoñczyæ. Ludzie maj¹ ju¿ bowiem serdecznie dosyæ nieliczenia siê z ich potrzebami i interesami. Zreszt¹ Solidarnoæ bêdzie znów przypominaæ, kto jakie ma pogl¹dy na sprawy pracownicze. Bêdziemy kontynuowaæ akcjê Sprawdzam polityka i poka¿emy,
jak poszczególni ludzie g³osowali w kwestii choæby wieku emerytalnego.
Bêdziecie wypominaæ PiS jego rz¹dy, które z za³o¿enia mia³y byæ wyrazem Polski solidarnej, a okaza³y siê bardzo liberalne?
Proszê sobie przypomnieæ, kto wtedy faktycznie by³ twarz¹ polityki gospodarczej rz¹du. Kazimierz Marcinkiewicz, Pawe³ Poncyljusz, Pawe³ Sza³amacha - to byli libera³owie. Mam nadziejê, ¿e PiS tego b³êdu wiêcej nie
pope³ni. Wygran¹ w wyborach bêd¹ zawdziêczaæ socjalnemu programowi i niech o tym pamiêtaj¹. Jeli partia Jaros³awa Kaczyñskiego po przejêciu rz¹dów bêdzie przyjmowaæ zapowiadane przez ni¹ rozwi¹zania propracownicze, to wró¿ê jej dobr¹ polityczn¹ przysz³oæ.
Patrz¹c jednak na kadry PiS, nie widzê tam ludzi od gospodarki z
wra¿liwoci¹ spo³eczn¹. To g³ównie twardzi libera³owie - Beata Szyd³o, wspomniany Sza³amacha. W eksperckiej orbicie tej partii s¹
Zyta Gilowska, prof. Rybiñski, prof. Modzelewski czy ekonomici z
Centrum im. Adama Smitha. Trudno oczekiwaæ, ¿e wbrew sobie bêd¹
robiæ prospo³eczne reformy. To tak jakby pana zatrudniæ do wdra¿ania
polityki neoliberalnej.
W PiS nie brakuje jednak ludzi, którzy widz¹ wa¿n¹ rolê polityki prospo³ecznej. Te¿ nie chodzi o to, ¿eby w Polsce budowaæ socjalizm. Trzeba
pogodziæ to z rozwi¹zaniami liberalnymi. My jako zwi¹zkowcy to rozumiemy. Nieraz dogadujemy siê z pracodawcami i jestemy sk³onni do wyrzeczeñ, ¿eby uratowaæ firmê. Ale nie mo¿na pozwoliæ, ¿eby robiæ z naszego
kraju enklawê XIX-wiecznego kapitalizmu. W konstytucji mamy zapisane,
¿e nasza gospodarka opiera siê na modelu spo³eczno-rynkowym. Chodzi
o to, ¿eby by³a równowaga, a nie tak jak teraz - mamy 99 proc. rynku i 1
proc. polityki prospo³ecznej.
Nie boi siê pan, ¿e stawiaj¹c na PiS jako si³ê prospo³eczn¹, mo¿e siê
pan srodze zawieæ?
PiS ma konkretny program, w którym s¹ postulowane przez nas korzystne dla pracowników rozwi¹zania, i wierzê, ¿e zostanie to wprowadzone w
¿ycie. Jeli PiS nie dotrzyma z³o¿onych obietnic, bêdziemy go traktowaæ
jak inne partie, które s³owa nie dotrzymuj¹.
Zostawmy to, co mo¿e siê wydarzyæ, przejdmy do tego, co siê dzieje.
Przedsiêbiorcy ¿al¹ siê, ¿e ZUS mêczy ich kontrolami umów o dzie³o i
kwestionuje tê formê zatrudnienia, ka¿¹c im p³aciæ zaleg³e sk³adki za
ostatnie 5 lat. Jako zwi¹zkowiec, który przy okazji jest przedsiêbiorc¹,
ma pan w¹tpliwoci co do dzia³añ ZUS?
Jeli kwestionuje siê umowy, które do tej pory nie budzi³y zastrze¿eñ, to
nie rozumiem dzia³añ ZUS. Ale je¿eli na umowie o dzie³o trzyma siê pracowników, którzy wed³ug przepisów powinni byæ zatrudnieni na umowê
o pracê, to sprawa jest jasna - pracodawcy mog¹ mieæ pretensje tylko do
siebie. Skoro omijaj¹ prawo i nie p³ac¹ sk³adek za pracowników, to musz¹
ponosiæ za to konsekwencje. Na razie system emerytalny mamy w Polsce
powszechny i nie mo¿na mieæ pretensji do ZUS, ¿e robi kontrole. Jako
pracodawca te¿ muszê liczyæ ka¿d¹ z³otówkê. Wiem, ¿e ta z³otówka podwy¿ki dla pracownika to dodatkowe 85 gr sk³adek. Takie s¹ jednak przepisy i trzeba siê z nich wywi¹zywaæ.
Pracodawcy ¿al¹ siê, ¿e ZUS jest gorszy ni¿ kryzys...
Wiemy doskonale o tym, ¿e umowy mieciowe s¹ w Polsce nadu¿ywane.
W ten sposób pozbawia siê pracowników prawa do p³atnego urlopu,
p³atnego zwolnienia lekarskiego, dostêpu do Zak³adowego Funduszu
wiadczeñ Socjalnych. To wszystko ubezw³asnowolnia pracownika. Nie

jestem zwolennikiem ca³kowitego zniesienia umów o dzie³o i zleceñ w
tych obszarach, gdzie rzeczywicie mamy do czynienia z takimi formami
wiadczenia us³ug. Ale pracodawcy, wykorzystuj¹c prawo, doprowadzili
do patologii na rynku pracy i dobrze, ¿e ZUS z t¹ patologi¹ chce walczyæ.
Ta patologia to dla pracodawców forma wolnoci gospodarczej. Nie
chc¹, ¿eby pañstwo niszczy³o im biznes.
Ci pracodawcy, którzy tak lamentuj¹, byli pierwsi do podnoszenia wieku
emerytalnego, by ratowaæ finanse ZUS. To s¹ te¿ pierwsi, którzy chc¹
mieæ pracownika m³odego, zdrowego, wydajnego i takiego, za którego
nie chc¹ p³aciæ sk³adek. Tylko kto temu pracownikowi bêdzie p³aci³ sk³adki? Wygl¹da na to, ¿e pañstwo polskie ma kredytowaæ i dofinansowywaæ
biznes, bior¹c na siebie wyp³acanie przysz³ych emerytur.
Zbli¿a siê kolejna rocznica Porozumieñ Sierpniowych. Nie ma pan
wra¿enia, ¿e zosta³a ona zaw³aszczona jako wiêto ukonstytuowania
siê elit politycznych, a nie robotniczego zrywu, którym de facto by³a
pierwsza Solidarnoæ?
Faktycznie zaczyna to wygl¹daæ jak rocznica zrywu politycznych celebrytów, a nie robotników. Zapomina siê, kto i o co walczy³ w sierpniu 1980
roku. Przecie¿ wszystko zaczê³o siê od ogólnopolskich protestów pod
has³em pracy i chleba. Robotnicy mieli marzenia i przelali je na papier w
postaci 21 postulatów. Dzi ci, którzy chc¹ te postulaty realizowaæ, czyli
Solidarnoæ, s¹ zwalczani, bo one dla obecnej w³adzy s¹ niewa¿ne - trzeba na si³ê budowaæ gospodarkê rynkow¹.
Zapomina siê chyba zbyt czêsto, ¿e ta pierwsza Solidarnoæ by³a
ruchem przede wszystkim prospo³ecznym i socjalnym, a dopiero w
drugim rzêdzie formacj¹ polityczn¹ walcz¹c¹ z systemem komunistycznym.
Nie ma pierwszej, drugiej czy trzeciej Solidarnoci. Jest jedna, która powsta³a w 1980 roku i trwa nadal. I co najwa¿niejsze, by³a i jest przede
wszystkim zwi¹zkiem zawodowym. Dzisiaj wszyscy ciesz¹ siê z 25 lat
wolnoci, ale zapominaj¹ o genezie tej wolnoci. I w 1980, i 1988 roku
chodzi³o przede wszystkim o wolnoæ zrzeszania siê w zwi¹zkach zawodowych niezale¿nych od pracodawców i polityków. A ¿e póniej ogarnê³o
to ca³y kraj, Europê i wiat to dobrze. Niemniej istota tych wydarzeñ by³a
zupe³nie inna.

Aktualnoci
Tusk znalaz³ pracê za granic¹
Premier Tusk nie potrafi³ zagwarantowaæ wielu milionom emigruj¹cym
Polakom stanowisk pracy i sam podzieli³ ich los. Angela Merkel za³atwi³a
swojemu koledze etat przewodnicz¹cego Rady Europejskiej. Tusk zamiast marnych 230 tys. z³ rocznie na etacie prezesa rady ministrów bêdzie
zarabia³ 1,25 mln z³ rocznie. Nie wiadomo za jakie zas³ugi wybrano Tuska,
pozostaje nam siê tylko domylaæ, co dobrego zrobi³ dla Europy lub np.
Niemiec, bo o zas³ugach dla Polski nikt u nas nie s³ysza³.

Na pos³ów wydamy o 51 mln z³ wiêcej
Zaplanowany bud¿et Kancelarii Sejmu siêgnie w przysz³ym roku 460 mln
z³  to o 51 mln z³ wiêcej, ni¿ w bie¿¹cym. A¿ 26 mln z³ zarezerwowano na
odprawy dla pos³ów, którzy polegn¹ w wyborach parlamentarnych 
ka¿dy przegrany otrzyma równowartoæ trzech pensji, czyli ok. 30 tys. z³.
Prawie 15 mln z³ wydamy na podró¿e krajowe i zagraniczne pos³ów, a 1,5
mln z³ na supernowoczesne tablety, z których maj¹ korzystaæ.

Od przysz³ego roku 35 dni urlopu?
Nie 26 dni, a a¿ 35 dni w roku - tak d³ugi mo¿e byæ ju¿ od przysz³ego roku
urlop wypoczynkowy w Polsce. Zdaniem Gazety Wroc³awskiej, taki zapis
znajdzie siê w przygotowywanej w³anie unijnej dyrektywie. Mówi ona, ¿e
pracownikom bêdzie przys³ugiwa³o 35 dni urlopu, jeli wiek emerytalny
w danym kraju cz³onkowskim wynosi 67 lat. Obrady Komisji Europejskiej
w tej sprawie maj¹ siê odbyæ jeszcze w tym roku, mo¿liwe, ¿e dyrektywa
wejdzie w ¿ycie ju¿ w 2015 r. Przy za³o¿eniu, ¿e kobiety bêd¹ pracowaæ 40
lat jednoczenie korzystaj¹c z 35 dni urlopu w roku, wyd³u¿enie wieku
emerytalnego o 7 lat sprawi jedynie, ¿e zaledwie jeden rok zostanie zrekompensowany. Dopóki ekipa Tuska nie odejdzie od koryta lepsze to ni¿
nic, bo koalicja PO-PSL nie raczy³a zaproponowaæ kompletnie nic w zamian.

Czy Nowak skorzysta na zmianach w s¹dach?
Marek Biernacki, minister sprawiedliwoci, obieca³, ¿e w s¹dach bêdzie
szybciej, lepiej, dok³adniej. Ale czy sprawiedliwie dla wszystkich? Media
donosz¹, ¿e projektowana jest ustawa, która pozwoli unikn¹æ kary S³a-

womirowi Nowakowi. Minister Biernacki zapowiedzia³ nowelizacjê Kodeksu Karnego oraz usprawnienie funkcjonowania s¹dów. Dziennik
Gazeta Prawna poda³, ¿e jeli wejdzie w ¿ycie w kszta³cie proponowanym
przez resort Marka Biernackiego, to by³y minister transportu S³awomir
Nowak uniknie kary za z³o¿enie nieprawdziwych informacji o stanie swojego maj¹tku. Zgodnie z propozycj¹ resortu sprawiedliwoci nie bêdzie
przestêpstwem niewpisanie do deklaracji maj¹tkowej przedmiotów o
wartoci do 20 tysiêcy z³otych. Dzisiaj ten próg wynosi 10 tysiêcy. A
zegarek ministra Nowaka wart jest - wed³ug bieg³ych - pomiêdzy 11 a 15
tysiêcy z³otych. Wniosek nasuwa siê sam. Mo¿na braæ ³apówki, wa¿ne,
¿eby ju¿ jako u¿ywane by³y warte mniej ni¿ 20 tys. z³otych.

B³. ks. Jerzy Popie³uszko patronem NSZZ Solidarnoæ
Na wniosek NSZZ Solidarnoæ z³o¿ony do Watykanu za porednictwem Episkopatu Polski, Kongregacja Kultu Bo¿ego i Dyscypliny Sakramentów z upowa¿nienia Papie¿a Franciszka podjê³a decyzjê o ustanowieniu naszego kapelana, b³. ks. Jerzego Popie³uszki patronem Niezale¿nego
Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego Solidarnoæ. Ksi¹dz. Jerzy odda³
¿ycie, aby Solidarnoæ mog³a ¿yæ i zawsze jest z nami. Od teraz nie tylko
jako nasz kapelan, ale i patron  powiedzia³ szef Zwi¹zku Piotr Duda.
Decyzjê o z³o¿eniu takiego wniosku podj¹³ Krajowy Zjazd Delegatów w
padzierniku 2010 roku we Wroc³awiu.

Co trzeci chory nie ma pieniêdzy na wykup leków
Z badañ przeprowadzonych przez Naczeln¹ Izbê Aptekarsk¹ wynika, ¿e w
Polsce z realizacji recepty rezygnuje co trzeci pacjent. Ponad po³owê sporód tych, którzy odchodz¹ od okienek z kwitkiem, stanowi¹ emeryci i
rencici. Zdaniem NIA problem z roku na rok staje siê powa¿niejszy. Jeszcze w 2009 roku 25 proc. pacjentów przyznawa³o siê, ¿e nie wykupi³o
leków. Obecnie jest ich ponad 33 proc. Zdarza siê, ¿e ludzie starsi najpierw pytaj¹ o cenê wszystkich leków przepisanych przez lekarza, a potem z czêci z nich rezygnuj¹. Decyduj¹ siê na te, bez których we w³asnej
ocenie nie s¹ w stanie funkcjonowaæ. S¹ te¿ tacy, którzy po us³yszeniu
ceny mówi¹, ¿e przyjd¹ póniej, ale nie pojawiaj¹ siê wcale - mówi pracownica jednej z aptek. W Polsce rednia emerytura wynosi ok. 1,9 tys. z³
brutto. W s¹siednich Niemczech po przeliczeniu 8,1 tys. z³.

Za³atwiaj¹cy sto³ki Jaros szefem sztabu wyborczego PO
Pose³ PO Micha³ Jaros zosta³ szef dolnol¹skiego sztabu wyborczego w
wyborach samorz¹dowych. To ten sam pose³, który próbowa³ przekupiæ
swojego kolegê z Legnicy wygodnym sto³kiem w zamian za g³osowanie
na Protasiewicza w lokalnych partyjnych wyborach. Jak widaæ ma siê
dobrze, a afera? Zdaniem PO i prorz¹dowych mediów dawno i nieprawda.

Co trzecia firma ³amie prawa pracownika
Z najnowszego barometru pracy opublikowanego przez Work Service
wynika, ¿e a¿ 36% pracowników zauwa¿a ³amanie prawa w swoich firmach. Najczêstsze patologie w pracy to: nie p³acenie pracownikom za
nadgodziny (16%), nie przestrzeganie przepisów BHP (14%) i praca na
czarno (8%). Najmniejszy problem stanowi¹ opóniania wyp³at wynagrodzenia. 5 proc. firm spónia siê z wyp³at¹ d³u¿ej ni¿ dwa tygodnie. W
ubieg³ym roku do Pañstwowej Inspekcji Pracy wp³ynê³a 44,1 tys. skarg
na pracodawców. PIP uzna³ ponad 70 proc. za zasadne.

Senator PO przyznaje, ¿e zabra³ darmowe leki emerytom
Zrobilimy to jawnie i z otwart¹ przy³bic¹ - napisa³ na swoim blogu Jan
Filip Libicki. senator PO. Projekt ustawy gwarantuj¹cy najbiedniejszym
emerytom i rencistom bezp³atne leki nazywa czystej wody demagogiczno-socjalistyczno-populistycznym. Na ostatnim posiedzeniu przed wakacjami senatorowie odrzucili projekt nowelizacji ustawy o wiadczeniach opieki zdrowotnej. Przewidywa³ on, ¿e osoby, które ukoñczy³y 75.
rok ¿ycia, a pobieraj¹ce najni¿sz¹ emeryturê lub rentê, leki refundowane
otrzymywaliby bezp³atnie.

Protasiewicz ma zap³aciæ 5 tys. euro za hitlerowskie wybryki
By³y europose³ Jacek Protasiewicz i szef dolnol¹skiej PO za kompromituj¹ce zachowanie na lotnisku we Frankfurcie nie bêdzie musia³ odpowiadaæ przed s¹dem - zdecydowa³a prokuratura we Frankfurcie. Musi
jedynie zap³aciæ 5 tys. euro na cele spo³ecznie u¿yteczne. Na pocz¹tku
roku niemieckie media informowa³y, ¿e pijany Protasiewicz awanturowa³
siê na lotnisku we Frankfurcie. Polityk PO mia³ krzyczeæ m.in. Heil Hitler
i pytaæ jednego z przedstawicieli portu lotniczego, czy by³ kiedy w Au-

schwitz?. Pomog³o dopiero skucie Protasiewicza w kajdanki. Niemiecka
policja z³o¿y³a do prokuratury zawiadomienie o obrazê urzêdnika.

Nasze pensje w ogonie Europy
Przez ostatni¹ dekadê pensje na Zachodzie praktycznie sta³y w miejscu, a
nasze wzros³y o 36 proc. Ró¿nice miêdzy stawkami jednak nadal s¹ ogromne. Z obliczeñ Eurostatu wynika, ¿e w Polsce przez ostatni¹ dekadê pensja wzros³a realnie o 35,6 proc., co oznacza, ¿e statystyczny Polak za
swoj¹ pensjê mo¿e nabyæ o jedn¹ trzeci¹ wiêcej dóbr i us³ug, ni¿ kiedy
wchodzilimy do Unii. Choæ ró¿nice w zarobkach zmniejszy³y siê, to nadal
s¹ ogromne. W Polsce rednia pensja w pierwszym kwartale 2014 r.
wynios³a 3895 z³ brutto. We wszystkich krajach, które goszcz¹ najwiêksz¹
rzeszê polskich emigrantów, zarobki nadal s¹ kilkakrotnie wy¿sze. W Wielkiej Brytanii i w Niemczech przeciêtne wynagrodzenie  licz¹c w z³otych
przy obecnym kursie  wynosi ponad 14 tys. z³. W Holandii to prawie 13
tys. z³, a w Irlandii  ponad 11 tys. z³.

Dorastanie do decyzji
Nie od dzi wiadomo, ¿e przejrzenie przez medialn¹ prorz¹dow¹ papkê
u sporej czêci spo³eczeñstwa jest mo¿liwe wy³¹cznie w momencie
kiedy zaczyna brakowaæ domowym bud¿ecie na podstawowe produkty i op³aty. Jak mówi przys³owie, lepiej póno ni¿ wcale. Z drugiej
stronie mamy Polaka m¹drego po szkodzie. W tym przypadku po
dwóch szkodach, bo druga kadencja koalicji PO-PSL to stagnacja
dla Polski na w³asne ¿yczenie. Przez ostatnie lata rz¹dów Tuska,
Pawlaka, Millera, Piechociñskiego i reszty ekipy nieustannie dobieraj¹ siê do naszych pieniêdzy wprowadzaj¹c nowe daniny i likwiduj¹c ulgi. Czêsto nawet nie chcemy pamiêtaæ co nam zabrano, nie
pamiêtamy np. o utraconych uprawnieniach emerytalnych dla pracuj¹cych w szczególnych warunkach, o zmniejszonej do 80% zap³acie za dni chorobowego, o pracy a¿ do mierci, o zmienionej i zani¿onej podstawie do wyliczenia przysz³ej renty czy emerytury, która
jeli do¿yjemy gwarantuje nam ¿ebraczy los. Natomiast s¹ w naszym kraju grupy ludzi wybranych, powi¹zanych biznesowo i politycznie z prezydentem Bronkiem czy sitw¹ Tuska, którym gwarantuje siê sowite miesiêczne wynagrodzenie i co jaki czas podwy¿kê
wynagrodzeñ.
Ile¿ to by³o i czêsto jest medialnej wrzawy jakie¿ to ponoæ ogromne
wynagrodzenie otrzymuj¹ górnicy, a ju¿ szczególnie zatrudnieni w
KGHM. Tylko nikt nie chce napisaæ, ¿e ten górnik aby zarobiæ musi
przepracowaæ ile dodatkowych dniówek w nadgodzinach, z nara¿eniem zdrowia i ¿ycia. Jako dziwnie nie przeszkadza tym samym
¿urnalistom, którzy krytycznie pisz¹ o wynagrodzeniach górników
nawet nie wspomnieæ o kancelarii premiera i prezydenta. Ich rednie miesiêczne wynagrodzenia siêgaj¹ rzêdu 7-9 tys. z³, bo pozatrudniano niezliczon¹ rzeszê doradców w jednej i drugiej kancelarii,
którzy s¹ mocno zwi¹zani z Platform¹.
Z ostatnich informacji, które docieraj¹ do opinii publicznej wynika,
¿e podwy¿ki tej kasty urzêdniczej od nowego 2014 roku wzros³y o
oko³o 200 z³ miesiêcznie. Natomiast emeryci i rencici musz¹ zadowoliæ siê coroczn¹ waloryzacj¹ (ja³mu¿n¹) w wysokoci kilku(nastu)
z³otych. Natomiast górnicy od momentu kiedy rz¹dzi ekipa Donka
nie mog¹ doczekaæ siê konkretnej podwy¿ki, to chyba nagroda za
ich stosunek do w³adzy. Ale có¿ tam jak mawiaj¹ prezydent z premierem, Polacy nic siê nie sta³o, nie macie pracy, wystarczaj¹cych pieniêdzy na wakacje, leczenie czy nawet wy¿ywienie dzieci, ale wnuki
dostan¹ w zamian darmowe podrêczniki szkolne. To nic, ¿e gospodarczo zielona wyspa tonie, wa¿ne ¿e Prezydent z Premierem i ich
wita maj¹ siê bardzo dobrze. Ca³y czas zastanawiaj¹ siê co zrobiæ,
¿eby utworzyæ przed spo³eczeñstwem kolejn¹ pijarow¹ zas³onê
dymn¹  co by nie zdejmowali ró¿owych okularów, w których ¿yje
siê w dobrobycie. Ale Kochani, ju¿ nied³ugo wybory samorz¹dowe
mo¿e i przyspieszone parlamentarne, a w przysz³ym prezydenta kraju. Chodmy na wybory i nie zapomnijmy o wyrz¹dzonych Polsce
szkodach przez Donka i Bronka, Palikota i Millera. Nie zawiedmy
ich, oni pokazali, ¿e zas³uguj¹ na przyspieszon¹ emeryturê.
Optymista
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