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11 organizacji zwi¹zkowych
w O/ZG �Polkowice-Sieroszowice�

wypowiedzia³o regulamin premiowania

Regulamin premiowania
wypowiedziany!

Wieloletnie niezadowolenie ze strony pracowników w kwestiach do-
tycz¹cych nagród i naliczania premii doprowadzi³y do wypowiedze-
nia uzgodnieñ bêd¹cych podstaw¹ wprowadzenia przez pracodaw-
cê w ¿ycie regulaminu premiowania. 11 organizacji zwi¹zkowych
dzia³aj¹cych w KGHM Polska Mied� S.A. O/ZG �Polkowice-Sieroszo-
wice� podpisa³o siê pod wypowiedzeniem regulaminu premiowa-
nia. Jednocze�nie zwi¹zki zawodowe domagaj¹ siê niezw³ocznego
przeprowadzenia procedury uzgadniania nowego regulaminu, a na
termin pierwszego spotkania zaproponowano po³owê pa�dziernika.
Na spotkaniu strona spo³eczna przedstawi propozycje dotycz¹ce
�wiadczeñ premiowych i nagród. Bêdziemy na bie¿¹co informowaæ
o prowadzonych rozmowach w tej sprawie.

Opieka Prawna w O/ZG
�Polkowice-Sieroszowice�

Zapraszamy wszystkich Cz³onków NSZZ Solidarno�æ w KGHM Polska
Mied� S.A. O/ZG �Polkowice-Sieroszowice� do skorzystania z realizowa-
nego przez Zwi¹zek wspólnie z SYGNA Konsorcjum Kancelarii Praw-
nych programu OPIEKA PRAWNA.

Odbiór KARTY EWIDENCYJNEJ zapewnia codzienny dostêp do finanso-
wanych przez Zwi¹zek: porad prawnych, pomocy w sporz¹dzeniu pism,
podañ, itp. us³ug pe³nomocnika w postêpowaniu s¹dowym dot. rosz-
czeñ pracowniczych oraz innych us³ug na preferencyjnych warunkach.
Dotyczy to spraw z zakresu: prawa pracy, zwi¹zkowego, cywilnego, ubez-
pieczeniowego, spadkowego, dochodzenia wierzytelno�ci, prawa rodzin-
nego (m.in. rozwody i alimenty), ubezpieczeñ spo³ecznych (w tym emery-
tury i renty), administracyjnego (m.in. prawa budowlanego) i karnego (w
tym wykroczenia).

Dostêp do wiêkszo�ci us³ug finansowany jest przez Zwi¹zek, a karty
ewidencyjne wydawane s¹ w siedzibie Zwi¹zku. Program stratuje 1
listopada 2014 r.

Solidarno�æ odpowiada
Ministrowi ws. podatku

Przewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu Zag³êbie Miedziowe NSZZ Soli-
darno�æ Bogdan Or³owski w porozumieniu z Sekcj¹ Krajow¹ Górnic-
twa Rud Miedzi odpowiedzia³ na pismo Ministerstwa Finansów ws.
niekorzystnego wp³ywu podatku od wydobycia niektórych kopalin na
KGHM Polsk¹ Mied�. Pismo zaadresowane do Ministra Szczurka prze-
s³ano równie¿ do wiadomo�ci: Marsza³ka Sejmu, Premiera Rz¹du,
Ministra Skarbu Pañstwa i poselskich klubów parlamentarnych.

Szef Solidarno�ci Zag³êbia Miedziowego Bogdan Or³owski w odpowie-
dzi podwa¿a argumenty Ministra Finansów Mateusza Szczurka. Przede
wszystkim wbrew temu co twierdzi rz¹dowy minister podatek od wydo-
bycia niektórych kopalin (miedzi i srebra) nie jest podatkiem powszech-
nym, poniewa¿ dotyczy wy³¹cznie jednej firmy � KGHM. Ponadto rz¹d
mo¿e odst¹piæ od stosowania wspomnianej ustawy, ale tego najzwy-
czajniej nie chce. �Bezczynno�æ Ministra w kwestii ograniczenia drastycz-
nego poziomu obci¹¿eñ podatkowych ci¹¿¹cych na KGHM Polska Mied�
S.A. ju¿ wkrótce doprowadzi do istotnego pogorszenia kondycji gospo-
darczej Spó³ki, maj¹cej strategiczne znaczenie dla gospodarki. Czy Mini-
ster ma plan na tak¹ ewentualno�æ, czy znowu bêdzie argumentowa³, ¿e
nic nie mo¿e zrobiæ, bo jest jedynie wykonawc¹ powszechnie obowi¹zu-
j¹cych ustaw?� � pyta w pi�mie Przewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu Za-
g³êbie Miedziowe NSZZ Solidarno�æ Bogdan Or³owski.

Minister Finansów odsy³a Solidarno�æ do Informacji Rady Ministrów ws.
wp³ywu podatku na KGHM i rzekomego ustalenia wysoko�ci podatku na
odpowiednim poziomie. Rz¹d nie pofatygowa³ siê podeprzeæ swoich
wniosków konkretnymi argumentami przygotowanymi przez niezale¿ne
instytucje. W³adze KGHM wynajê³y renomowan¹ firmê, która porówna³a
wysoko�æ podatków od miedzi i srebra w innych krajach z rozwiniêtym
sektorem górniczym. Wnioski z raportu s¹ jednoznaczne � podatek w

Polsce jest zbyt du¿y.

�Efektywne obci¹¿enie podatkiem od kopalin w Polsce jest prawie 6 razy
wiêksze ni¿ �rednia dla innych analizowanych krajów. Efektywna stawka
opodatkowania podatkiem od kopalin w Polsce wynosi 44,8% dochodu,
podczas gdy �rednia efektywna stawka dla pozosta³ych analizowanych
jurysdykcji (tj. Kanada - Ontario i British Columbia, Stany Zjednoczone
Ameryki - Nevada i Arizona, Chile oraz Australia Po³udniowa) wynosi 8%.
Drug¹ w rankingu fiskalizmu w zakresie podatku od kopalin (po Polsce)
jest Australia, gdzie efektywna stawka wynosi 14,6%, a wiêc 3 razy mniej
ni¿ w Polsce. £¹czna efektywna stawka podatkowa uwzglêdniaj¹ca wszyst-
kie obci¹¿enia podatkowe KGHM w Polsce wynosi 74,5%, a przy cenach
metali ni¿szych o 10% ni¿ zak³adane w bud¿ecie na 2014 r. stawka ta
przekroczy 100%.� � napisa³ Przewodnicz¹cy Bogdan Or³owski.

Przewodnicz¹cy pyta retorycznie czy Minister zna inny kraj o równie wy-
sokim lub zbli¿onym poziomie obci¹¿eñ fiskalnych. Argumentacja mini-
sterstwa odnosi siê do danych z przesz³o�ci, które s¹ nieadekwatne do
bie¿¹cej sytuacji i prognoz na kolejne lata. Podatek ma równie¿ wp³yw na
projekty inwestycyjne, które s¹ niezbêdne do dalszego funkcjonowania i
rozwoju Spó³ki. O dziwo zdaniem Ministra wyznacznikiem dla skali opo-
datkowania s¹ zarobki pracowników i wielko�æ zatrudnienia po wprowa-
dzeniu daniny. Najwidoczniej nieznana jest Ministerstwu wiedza nt. gór-
nictwa, poniewa¿ ewentualne zwolnienia pojawi³yby siê nagle i by³yby
zwi¹zane z zamkniêciem jednego z oddzia³ów. Minister Szczurek wskazu-
je w pi�mie, ¿e pomimo wprowadzenia podatku Spó³ka realizuje swoje
plany inwestycyjne zgodnie ze strategi¹ przyjêt¹ w 2009 r. Jest to nie-
prawda, poniewa¿ plan inwestycyjny skorygowano w dó³ z powodu bra-
ku �rodków finansowych. Przy zmniejszonej wysoko�ci podatku od wy-
dobycia niektórych kopalin by³oby mo¿liwe kontynuowanie za³o¿onych
planów, jednak¿e rz¹d przez ponad dwa lata nie zgodzi³ siê na zmiany w
ustawie reguluj¹cej wysoko�æ podatku. Z powodu podatku Spó³ka by³a
zmuszona zaci¹gn¹æ kredyt, co oznacza zad³u¿enie na ponad 9 mld z³.
Dodatkowo wprowadzona danina sprawi³a, ¿e wydobycie czê�ci z³ó¿ prze-
sta³o byæ rentowne.

dokoñczenie na nastêpnej stronie



Fikcyjni przedstawiciele
pracowników nara¿aj¹ ich

na niebezpieczeñstwo
W kopalniach wystêpuj¹ g³ównie zagro¿enia naturalne, ale te¿ inne ³¹cznie
z promieniowaniem radioaktywnym i jonizuj¹cym. Nikogo nie dziwi, ¿e

ca³y KGHM pracuje nad popraw¹ bezpieczeñstwa pracy. Oczywi�cie ca³a
Polska i �wiat, razem z naszymi zamorskimi bonanzami chyl¹ czo³a z
szacunkiem nad tymi staraniami Pracodawców� jest to zrozumia³e, bo
to wa¿ne jak widz¹ nasz¹ firmê, prawda? Wszyscy na Rudnej maj¹ udzia³
w staraniach: TPM � 5S, �Stop Wypadkom�, �¯yj Zdrowo z Wyboru� i
szkolenia z bezpiecznego zachowania.

Okazuje siê, ¿e Spo³eczna Inspekcja Pracy na Rudnej ponoæ nie dzia³a na
rzecz bezpieczeñstwa pracy! To szkodliwy rachityczny twór z³o¿ony z
ludzi, którzy nic nie robi¹, utrudniaj¹ pracê i dzia³ania na rzecz BHP. �mie-
my twierdziæ, ¿e tak nie jest, bo pamiêtamy przecie¿ inne czasy, kiedy w
poprawie BHP wyra�nie akcentowany by³ udzia³ spo³ecznej inspekcji pra-
cy. Nie tylko ich zapraszano, ale szli tam sami z ochot¹ i bez przymusu. Co
w takim razie siê dzieje?! Jedno jest pewne, Spo³ecznej Inspekcji Pracy
obecnie robi siê czarny pijar.

Wszystko uleg³o zmianie za spraw¹ tych, którzy potencja³, zaanga¿owa-
nie i wolê dzia³ania spo³ecznych inspektorów traktuj¹ jako z³o, wiêc prze-
stali zapraszaæ ich do wspó³pracy i zaczêli systematycznie �ci¹æ�. Naj-
pierw posz³o �pod topór� Porozumienie Dyrekcji ze Zwi¹zkami Zawodo-
wymi z 1996r., pó�niej próby ciêcia spo³ecznych inspektorów z ró¿nych
procedur, np. zg³aszania zdarzeñ niebezpiecznych, kontroli � tzw. audy-
tów oraz ze szkoleñ. Dlaczego? Ano dlatego, ¿e tak ma byæ: jest ³atwiej i
mniej roboty ze wszystkim. Mniej kasy idzie na profilaktykê, a i wizerunek
lepszy � bo czego oko nie widzi, tego sercu nie ¿al. Nie tylko wizerunek
Dyrekcji, ale te¿ KGHM-u. Dobry wizerunek owszem � tylko nie tymi meto-
dami!

Po co komu spo³eczni inspektorzy? � niektórzy zadaj¹ sobie to pytanie.
Kto taki? Ano Ci, którzy na czyje� zlecenie napisali tak¿e Regulamin Wy-
borów Spo³ecznych Inspektorów Pracy i próbowali wyr¹baæ najskutecz-
niejszych i najbardziej zaanga¿owanych spo³ecznych inspektorów pracy
(niektórych siê uda³o). Teraz po dwóch latach �przebudzili siê� i postano-
wili napisaæ w zawrotnie szybkim tempie i podpisaæ naprêdce nowe Po-
rozumienie z Pracodawc¹ w sprawie funkcjonowania SIP na Rudnej.

A mo¿e znowu na zlecenie albo pod dyktando? S³uchaj¹c na spotkaniu
s³ów zawartych w Porozumieniu w czasie beznamiêtnego odczytywania
jego projektu przez przewodnicz¹cego ZZPPM � Leszka Hajdackiego �
cz³onka Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied� S.A. z wyboru za³ogi� nie
ma pewno�ci, ¿e jest po stronie Wyborców.

Z Porozumienia wyciêto ZSIP jako sygnatariusza dokumentu. To rzeko-
mo ma poprawiæ sytuacjê zwi¹zan¹ z BHP. To co napisano Hajdackiemu i
Trempale, a inne Zwi¹zki oprócz Solidarno�ci z ochot¹ chc¹ �klepn¹æ�,
nie do koñca jest jednak zgodne z ustaw¹ o spo³ecznej inspekcji pracy. Na
przyk³ad powo³anie w Porozumieniu jakiego� zespo³u do reprezentowa-
nia zwi¹zków zawodowych w sprawach zwi¹zanych z nadzorem nad dzia-
³alno�ci¹ spo³ecznej inspekcji pracy. Pomys³ siê narodzi³, bo wed³ug Haj-
dackiego SIP dzia³a³a na Rudnej od o�miu lat �le. Szkoda, ¿e jego zwi¹zek
nigdy nie zwróci³ siê do pracodawcy z wnioskiem o poprawê sytuacji w
miejscach pracy, choæ jego przedstawiciele uczestnicz¹ czasami w spo-
³ecznych przegl¹dach stanowisk pracy. SIP wielokrotnie zg³asza³a takie
wnioski � wiemy o tym, bo opisuj¹ je w sprawozdaniach z dzia³alno�ci.

Jak wygl¹da nowe porozumienie? Nie³atwo opisywaæ szczegó³owo ka¿-
dy z punktów, dlatego skupimy siê na piêciu kluczowych sprawach. Tak
prezentuje siê porozumienie w skrócie:
· nie istnieje funkcja zastêpcy rejonowego spo³ecznego inspektora

pracy,
· nie wprowadza siê zasady miesiêcznego wynagrodzenia zrycza³to-

wanego dla spo³ecznych inspektorów pracy, zgodnie z ustaw¹, za
obci¹¿enia wynikaj¹ce z obowi¹zku realizowania zadañ RSIP w zwi¹z-
ku z prac¹ o ustalonych godzinach w zak³adzie,

· zak³adowy SIP pe³ni swoj¹ funkcjê wy³¹cznie na terenie zak³adu pra-
cy,

· spo³eczni inspektorzy na oddzia³ach maj¹ pracowaæ na rzecz spo³ecz-
nej inspekcji pracy wy³¹cznie za zgod¹ prze³o¿onych,

· w przypadku prowadzenia postêpowañ powypadkowych kierowani
s¹ zgodnie z zarz¹dzeniem wewnêtrznym.

Strukturê spo³ecznej inspekcji pracy Rudnej w tym zastêpców RSIP okre-
�lono w Ustaleniu Organizacyjnym Nr 12/96 z dnia 20 marca 1996 r.
zawieraj¹cym porozumienie pomiêdzy Kierownictwem KGHM Polska
Mied� S.A. Oddzia³ Zak³ady Górnicze �Rudna�, a Zak³adowymi Organiza-
cjami Zwi¹zków Zawodowych i Zak³adowym Spo³ecznym Inspektorem
Pracy. 30 sierpnia 2012 r. moc¹ dokumentu DO/VIII/30/2012 Pracodaw-
ca wypowiedzia³ powy¿sze Porozumienie, ale to nie oznacza, ¿e Organiza-

�Minister wskazuje tak¿e, ¿e pomimo wprowadzenia podatku, rentow-
no�æ Spó³ki pozosta³a na wysokim poziomie. Jest to kolejny przyk³ad
nieznajomo�ci bran¿y. W bran¿y wydobywczej, gdzie wydatki na rozwój,
horyzont inwestycyjny oraz ryzyko s¹ nieporównywalnie wiêksze ni¿ dla
przeciêtnego podmiotu gospodarczego, oczekiwana stopa zwrotu musi
byæ wyra�nie wy¿sza. Nie mo¿na zatem oczekiwaæ, ¿e dzia³alno�æ wydo-
bywcza bêdzie prowadzona przy zyskowno�ci brutto na poziomie �red-
niej dla innych przedsiêbiorstw. Zdecydowanie bardziej w³a�ciwym jest
porównanie zyskowno�ci brutto KGHM z zyskowno�ci¹ podmiotów dzia-
³aj¹cych w tej samej bran¿y, np. w innych krajach (jurysdykcjach podat-
kowych). Taka analiza doprowadzi³aby do zupe³nie odmiennych wnio-
sków, co do sytuacji KGHM ni¿ te zaprezentowane w pi�mie Ministerstwa
Finansów.� � stwierdza Przewodnicz¹cy Bogdan Or³owski.

Kolejnym niew³a�ciwym argumentem jest przedstawianie analizy ren-
towno�ci KGHM z perspektywy ca³ej firmy. Je�li skonsolidowane dane
rozbijemy na konkretne Oddzia³y dojdziemy do innych wniosków. Trwa³a
nierentowno�æ konkretnych oddzia³ów stwarza ryzyko zamykania ich i w
konsekwencji spadku zatrudnienia. Zgodnie z prognozami Spó³ki ju¿ w
2014 r. prawdopodobna jest strata ca³ego Oddzia³u w Lubinie. W ubie-
g³ym roku 4 z 9 wydzia³ów funkcjonuj¹cych w ramach Zak³adów Górni-
czych �Lubin� ponios³y straty. W �wietle podanych informacji, stwierdze-
nia Ministra o wysokiej rentowno�ci Spó³ki jest niedorzeczne.

Pismo Ministra pokazuje, ¿e pracuj¹ tam ludzie, którzy nie maj¹ zielonego
pojêcia o przemy�le wydobywczym. Ministerstwo Finansów ca³kowicie
pomija powszechn¹ tendencjê wzrostu kosztów wydobycia miedzi, która
bêdzie kontynuowana tak¿e w kolejnych latach (m.in. jako efekt inflacji
geologicznej i coraz g³êbszego wydobycia urobku). Analiza tendencji zmian
jednostkowych kosztów wydobycia miedzi istotnie powinna wp³yn¹æ na
zmianê formu³owanych przez MF wniosków dotycz¹cych rentowno�ci
wydobycia w kolejnych okresach. Liczenie kosztu produkcji z perspekty-
wy przesz³o�ci powiêkszonego o inflacjê nie jest wystarczaj¹ce w tym
zakresie, co pokaza³y ostatnie dwa lata.

Minister uzna³, ¿e w wyniku daniny od miedzi i srebra �nie zmniejszy³y siê
tak¿e zasoby przemys³owe miedzi�. Wprowadzenie nowego obci¹¿enia
podatkowego zawsze zmniejszy zasoby przemys³owe, poniewa¿ poda-
tek zwiêksza koszt produkcji miedzi, a tym samym obni¿a rentowno�æ jej
wydobycia i powoduje, ¿e wydobycie czê�ci trudniej dostêpnych z³ó¿ o
ni¿szej zawarto�ci metalu staje siê nieop³acalne. Fakt odkrycia nowych
z³ó¿, nie oznacza, ¿e podatek nie zmniejszy³ zasobów przemys³owych,
poniewa¿ bez podatku z³o¿a te by³yby jeszcze wiêksze.

�Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e Minister oceniaj¹c skutki funkcjonowania
podatku ograniczy³ siê wy³¹cznie do jednostronnej analizy danych za lata
2012-2013, a nie uwzglêdni³ przedstawianych prognoz dotycz¹cych
wp³ywu podatku na sytuacjê KGHM w przysz³o�ci, kluczowe jest wpro-
wadzenie cyklicznych przegl¹dów skutków funkcjonowania podatku od
wydobycia niektórych kopalin tak, aby zagwarantowaæ prawny mecha-
nizm dla monitoringu skutków podatku i wprowadzenia odpowiednich
zmian legislacyjnych w przypadku pog³êbienia siê istotnych negatyw-
nych konsekwencji w przysz³o�ci.� � podsumowa³ Przewodnicz¹cy Za-
rz¹du Regionu Zag³êbie Miedziowe NSZZ Solidarno�æ Bogdan Or³owski.

Zaniechanie dzia³añ ze strony rz¹du koalicji PO-PSL ws. kondycji finanso-
wej KGHM to jednoznaczny sygna³, ¿e nie interesuje ich dobro Spó³ki z
udzia³em Skarbu Pañstwa, lecz nap³yw miliardów z³otych z podatków.
Wszystko  w my�l zasady �byle do wyborów�. Co siê stanie z Polsk¹
Miedzi¹ to ju¿ dla nich mniej istotne. Oczekujemy na odpowied� Ministra
Finansów, choæ zapewne niewiele ona wniesie i bêd¹ wa³kowane te same
nietrafne argumenty. ¯eby rozpocz¹æ prawdziwy dialog pozostaje nam
poczekaæ do wyborów parlamentarnych i wymieniæ partnerów do roz-
mów.



cje Zwi¹zkowe musia³y zerwaæ Porozumienie pomiêdzy sob¹. Poza tym, z
chwil¹ wypowiedzenia funkcjonowanie spo³ecznej inspekcji pracy opie-
ra³o siê na przejrzystych uregulowaniach ustawy o spo³ecznej inspekcji
pracy. Porozumienie, je�li istnieje potrzeba zawarcia, nale¿y zaktualizo-
waæ dostosowuj¹c do obecnie panuj¹cych warunków i funkcjonuj¹cej
struktury Spo³ecznej Inspekcji Pracy Oddzia³u Zak³ady Górnicze �Rudna�,
co spowodowa³by uregulowanie i u�ci�lenie elementów nieunormowa-
nych w obowi¹zuj¹cych aktach prawnych.

W przed³o¿onym przez ZZPPM Projekcie widaæ wyra�nie wp³ywy �ze-
wnêtrzne�, które niczego nie normuj¹, lecz wprowadzaj¹ niejasno�æ, skrê-
powanie a wrêcz ograniczenie dzia³alno�ci spo³ecznych inspektorów pracy.
Dla kogo Ci Panowie pracuj¹? Czy¿by zapomnieli o swoich cz³onkach
zwi¹zku?

Dyrekcja
ZG �Polkowice-Sieroszowice� zrzuca

w³asne koszty na pracowników

Po restrukturyzacji linii przewozów pracowniczych dyrekcja uzna³a,
¿e przeniesie koszty w³asne (pracodawcy) na pracowników. Komi-
sja Zak³adowa NSZZ Solidarno�æ O/ZG �Polkowice-Sieroszowice�
sprzeciwia siê takim praktykom i domaga siê w pi�mie wyja�nieñ od
pracodawcy dotycz¹cych: kosztu biletu, czasu dojazdu pracownika
do pracy i ilo�ci pracowników ze zwiêkszonymi kosztami za przewo-
zy. Po uzyskaniu ww. danych KZ NSZZ Solidarno�æ bêdzie domagaæ
siê przerzucenia kosztów z powrotem na pracodawcê.

XXVII Krajowy Zjazd Delegatów zakoñczony � Piotr Duda
wybrany szefem Solidarno�ci

�Jestem silny wasz¹ si³¹�
Piotr Duda zosta³ ponownie wybrany na przewodnicz¹cego Ko-
misji Krajowej NSZZ �Solidarno�æ�. Popar³o go 257 delegatów
spo�ród 300 bior¹cych udzia³ w g³osowaniu. By³ jedynym kandy-
datem. Zapowiedzia³ walkê o ochronê miejsc pracy, sta³ego za-
trudnienia, si³ê polskich zak³adów przemys³owych oraz dopro-
wadzenie do powo³ania Rady Dialogu Spo³ecznego w miejsce
komisji trójstronnej. Krajowy Zjazd Delegatów odby³ siê 8 i 9
pa�dziernika br. w Bielsku-Bia³ej. Na zje�dzie wybrano Przewod-
nicz¹cego i w³adze zwi¹zku na kadencjê 2014-2018.

�Warto by³o harowaæ ostatnie cztery lata dla tej chwili. Zrobiê wszyst-
ko, by przekonali siê do mnie tak¿e ci delegaci, którzy dzi� na mnie
nie g³osowali. Warto z takimi przyjació³mi jak wy pracowaæ dla do-
bra ludzi pracy i dobra Solidarno�ci� - dziêkowa³ chwilê po og³osze-
niu wyników g³osowania Piotr Duda. �I proszê was - nie zostawiaj-
cie mnie samego. Przyjd¹ trudne chwile, bêdziemy atakowani. Trzy-
majmy siê razem! Tylko silnych atakuj¹. Jestem waszym przewodni-
cz¹cym i bêdê was potrzebowa³ w tych trudnych chwilach! Szczê�æ
wam Bo¿e!�. Delegaci nagrodzili te s³owa owacj¹ na stoj¹co. Od-
�piewali te¿ chóralnie �sto lat�.

Potyczki z libera³ami
G³osowanie poprzedzi³o szczegó³owe sprawozdanie Piotra Dudy z
dzia³alno�ci Komisji Krajowej w ostatnich czterech latach. �Od kiedy
u w³adzy s¹ libera³owie, nie mo¿emy prowadziæ dialogu, musimy
walczyæ, np. w sprawie podwy¿szenia wieku emerytalnego. W Niem-
czech debata na ten temat trwa³a dwa lata, a reformê, po wyra¿eniu
opinii przez zwi¹zki zawodowe, popar³y wszystkie partie w Bunde-
stagu. Nas tylko poinformowano, ¿e wiek emerytalny zostanie pod-
niesiony. Zebrali�my prawie 3 mln podpisów. Pokazali�my Pola-
kom, ¿e jest taki instrument jak referendum ogólnokrajowe, a rz¹-
dz¹cy udowodnili, ¿e maj¹ nas gdzie�� - podsumowa³ najg³o�niejsz¹
akcjê zwi¹zku.

Doda³, ¿e teraz Niemcy wycofuj¹ siê z podwy¿szonego wieku emery-

talnego. Od 2015 roku ma on wynosiæ 63 lata, przy 45 latach sta¿u
pracy. Piotr Duda zapowiedzia³, ¿e bêdzie dalej zabiega³ o wyrzuce-
nie ustawy ,,67� do kosza, st¹d skarga do Miêdzynarodowej Orga-
nizacji Pracy. �Trybuna³ Konstytucyjny odrzuci³ nasz¹ skargê, bo
przewodnicz¹cy Andrzej Rzepliñski okaza³ siê aparatczykiem PO.
Kiedy nasz prawnik prof. Marcin Zieleniecki zwróci³ mu uwagê, ¿e
Polska, podpisuj¹c konwencjê MOP, zobowi¹za³a siê, i¿ nie podnie-
sie wieku emerytalnego bez wskazania wyra�nego powodu, odpar³:
to sk³adajcie tam skargê. Tak te¿ zrobili�my� - relacjonowa³.

Solidarno�æ bêdzie te¿ d¹¿yæ do zmiany przepisów o referendum
ogólnopolskim, bo dzi� o jego rozpisaniu i tak ostatecznie musi
zdecydowaæ wiêkszo�æ sejmowa, a aby by³o wi¹¿¹ce - potrzeba
ponad 50 proc. frekwencji. Szef KK przypomnia³, ¿e �S� z³o¿y³a oby-
watelskie projekty ustaw: o osk³adkowaniu umów cywilnopraw-
nych, podnoszeniu p³acy minimalnej i ograniczeniu patologii za-
trudniania w agencjach pracy tymczasowej. Wszystkie le¿¹ w sej-
mie. Wyliczy³ najwa¿niejsze akcje zwi¹zku: blokadê parlamentu w
dniu g³osowania ustawy ,,67�, strajk generalny na �l¹sku, wyj�cie
trzech central z komisji trójstronnej, najwiêksz¹ od 89 roku manife-
stacjê we wrze�niu 2013 roku (200 tys. uczestników) i kampaniê
�Sprawdzam polityka�, dziêki której do Parlamentu Europejskiego
nie weszli m.in. tacy ministrowie antyspo³ecznego rz¹du jak Jacek
Rostowski i W³adys³aw Kosiniak-Kamysz. Wskaza³ tak¿e bezsprzecz-
ne zwyciêstwa �S�: odzyskanie dni wolnych za �wiêta przypadaj¹ce
w soboty, skrócenie czasu pracy niepe³nosprawnych (wyroki Try-
buna³u Konstytucyjnego) czy wszczêcie przez Komisjê Europejsk¹
postêpowania wobec Polski z racji nadmiernego stosowania umów
�mieciowych. �Nagle Donald Tusk oznajmi³, ¿e ��mieciówki odzie-
raj¹ z godno�ci polskiego pracownika�, przemówi³ ludzkim g³osem�
- skwitowa³ s³owa by³ego ju¿ premiera Piotr Duda.
(�)
Delegaci zdecydowali o zwiêkszeniu liczby cz³onków Komisji Krajo-
wej - do 105. �Szefowie regionów i bran¿ maj¹ du¿o zadañ i potrze-
buj¹ wsparcia, tak¿e merytorycznego� - uzasadnia³a Ewa Zydorek,
sekretarz KK. Delegaci wybrali 56 cz³onków Komisji Krajowej, po-
niewa¿ szefowie regionów i sekretariatów bran¿owych wchodz¹ w
sk³ad Krajówki automatycznie.

Krajowy Zjazd Delegatów rozpoczê³a 7 pa�dziernika wieczorem uro-
czysta msza �w. w katedrze �w. Miko³aja w Bielsku-Bia³ej pod prze-
wodnictwem biskupa Tadeusza Rakoczego, wieloletniego ordyna-
riusza diecezji bielsko-¿ywieckiej. Bogdan Bi�, wiceprzewodnicz¹cy
KK wniós³ do ko�cio³a relikwiarz b³ogos³awionego ks. Popie³uszki.
�Razem z wami dziêkujê papie¿owi Franciszkowi za ustanowienie
ksiêdza Popie³uszki patronem Solidarno�ci, która nada³a nowe ob-
licze Europy, pokaza³a czym jest wolno�æ cz³owieka i sta³a siê inspi-
racj¹ dla innych narodów. Wszystkich - znanych i bezimiennych
bohaterów - b³ogos³awiê. Módlmy siê, aby zwyciêstwo przyniesio-
ne przez Solidarno�æ nie zosta³o zmarnowane, a nasza wolno�æ -
odebrana przez agresorów tego �wiata� - mówi³ w homilii bp Rako-
czy. �By moc, któr¹ Bóg z³o¿y³ w nasze serca, nie zosta³a st³umiona
przez egoizm, pychê, obojêtno�æ, oportunizm, zw¹tpienie czy byle-
jako�æ ¿ycia. Dzi� czêsto dominuje egoizm sytych i przemoc dzier-
¿¹cych w³adzê. �Prowad� nas Panie sw¹ drog¹ odwieczn¹� - mo¿e-
my mieæ pewno�æ, ¿e nad nami nie wisi �lepy los, ale wspiera nas
dobry, opatrzno�ciowy Bóg, który kieruje naszym ¿yciem, troszczy
siê tak¿e o wspólnoty, narody.� Po mszy Ogólnopolski Komitet Pa-
miêci Ksiêdza Jerzego Popie³uszki przyzna³ medale �Z³o dobrem
zwyciê¿aj� Piotrowi Dudzie i Józefowi Mozolewskiemu, szefowi Re-
gionu Podlaskiego, za szerzenie pamiêci o b³ogos³awionym kapela-
nie �S�.
(�)
Szef OPZZ po raz pierwszy na zje�dzie
Iwona Hickiewicz, G³ówna Inspektor Pracy, podkre�la³a ¿e Solidar-
no�æ jest partnerem i sojusznikiem inspekcji w tworzeniu dobrych
warunków pracy. �Tylko w 2013 roku odby³o siê 1100 kontroli na
podstawie informacji przekazanych przez organizacje zak³adowe �S�.
Najczêstsze naruszenia prawa pracy to wci¹¿ niewyp³acanie wyna-
grodzeñ, ³amanie zasad czasu pracy, sposobu zatrudniania i zasad
BHP. PIP w 2013 roku wyegzekwowa³a 164 mln z³ zaleg³ych wyna-
grodzeñ dla 116 tys. pracowników, w tym roku - ju¿ 55 mln z³.
Wyeliminowa³a bezpo�rednie zagro¿enie dla zdrowia i ¿ycia w miej-
scu pracy dla 70 tys. pracowników�.

Na zjazd przyjechali tak¿e Tadeusz Chwa³ka, szef Forum Zwi¹zków
Zawodowych, i Jan Guz, szef OPZZ (po raz pierwszy w historii),
którzy wspólnie z Piotrem Dud¹ zdecydowali w czerwcu 2013 roku
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o opuszczeniu komisji trójstronnej. Od tej pory trzy centrale dzia³aj¹
razem. �Dzi� toczy siê batalia o to, czy Polska bêdzie neoliberalna,
czy socjalna. Mimo zmiany rz¹du czekaj¹ nas trudne czasy. Zdali�my
sobie sprawê, ¿e komisja trójstronna funkcjonuje fikcyjnie. Cieszê
siê, ¿e od dwóch lat Solidarno�æ, OPZZ i Forum Zwi¹zków Zawodo-
wych dzia³aj¹ razem� - mówi³ Tadeusz Chwa³ka.

A Jan Guz stwierdzi³ wprost: �Jeste�my na siebie skazani - razem
powinni�my dzia³aæ na rzecz za³óg zak³adów pracy i polskiego spo-
³eczeñstwa. Od naszej aktywno�ci zale¿y jakie bêd¹ prawa pracow-
nicze. Wiele nas mo¿e ró¿niæ, ale nic nie powinno dzieliæ� - zaakcen-
towa³. �Na nas spoczywa odpowiedzialno�æ za Polskê. Koalicja PO-
PSL daje pokaz ³amania podstawowych zasad dialogu spo³eczne-
go�. Zwróci³ siê te¿ bezpo�rednio do szefowej EKZZ. �Ostrzegam ciê
Bernadette, ¿e szkodnik, który chcia³ zlikwidowaæ w Polsce zwi¹zki
zawodowe, nowy szef Rady Europejskiej Donald Tusk bêdzie teraz z
tob¹ wspó³pracowaæ. Uwa¿aj na niego! Jak bêdziesz mia³a z nim
problemy - dzwoñ do nas!�.
(�)
Janusz �niadek, obecnie pose³ PiS, szef parlamentarnego zespo³u
obrony idea³ów Solidarno�ci, przypomnia³ wyliczenia prof. Stepha-
ne�a Portet - wydajno�æ na g³owê wynosi w Polsce 75 proc. �redniej
europejskiej, a poziom p³ac - zaledwie 30 proc. �Wzrost p³ac popra-
wi³by wp³ywy do ZUS-u i bud¿etu pañstwa. Platforma jednak budu-
je konkurencyjno�æ polskiej gospodarki w oparciu o niskie p³ace.
Pos³owie tej partii zag³osowali przeciwko zasadzie wrêczania umo-
wy o pracê przed pierwszym dniem zatrudnienia. To oznacza legali-
zacjê pracy na czarno!�.

W stanowiskach delegaci wezwali rz¹d do zawetowania tzw. drugie-
go pakietu klimatycznego (zwi¹zanego z redukcj¹ emisji CO2 nawet
o 40 proc., co stanowi zagro¿enie dla polskich zak³adów przemys³o-
wych) oraz zablokowania importu wêgla z krajów spoza UE. Zaape-
lowali do Rady Ministrów, by przy rozstrzygniêciach zamówieñ �mi-
g³owców dla wojska polskiego promowa³a zak³ady produkuj¹ce w
Polsce. Sprzeciwili siê tak¿e dzia³aniom Komisji Nadzoru Finanso-
wego, która próbuje podwa¿aæ wiarygodno�æ Spó³dzielczych Kas
Oszczêdno�ciowo-Kredytowych. Ponadto wezwali cz³onków �S�, by
w wyborach samorz¹dowych nie g³osowali na polityków, którzy po-
pierali ustawê o wyd³u¿eniu wieku emerytalnego. Na koniec delega-
ci otrzymali kopiê Dekretu Papieskiego, na mocy którego ks. Jerzy
Popie³uszko zosta³ og³oszony patronem NSZZ �S�. (�)

Krzysztof �wi¹tek,
Tygodnik Solidarno�æ nr 42

Platforma chce
wprowadziæ 6-dniowy

tydzieñ pracy?
Kodeks pracy ujmuj¹c najpro�ciej, to przepisy prawne reguluj¹ce
relacje pomiêdzy pracodawcami i pracownikami, uwa¿any po-
wszechnie za jedno z najwa¿niejszych osi¹gnieæ cywilizacyjnych XX
wieku. W Polsce po roku 1989 w warunkach swoistego dyktatu
pracodawców na rynku pracy w zwi¹zku z brakiem miejsc pracy i w
konsekwencji utrzymuj¹cym siê przez ca³y ten okres bardzo wyso-
kim bezrobociem, przepisy tego kodeksu s¹ bardzo czêsto w prakty-
ce nieprzestrzegane, b¹d� wrêcz ³amane ale mimo wszystko s¹ swo-
ist¹ ostoj¹ dla pracowników najemnych. Rz¹d Platformy i PSL-u,
gdy tylko pojawi³ siê kryzys gospodarczy, widzia³ przede wszystkim
w zmianach kodeksu pracy (w uelastycznieniu warunków zatrud-
nienia), remedium na wyj�cie z kryzysu.

Takich nowelizacji kodeksu pracy (na niekorzy�æ pracowników), rz¹-
dz¹ca koalicja dokona³a kilka razy, rozpoczynaj¹c je w 2009 roku,
jednak najbardziej dotkliwe dla pracowników, uchwalono w 2013
roku. Zg³oszono wtedy a¿ dwa projekty, jeden rz¹d Donalda Tuska,

drugi radykalniejszy, pos³owie Platformy. W projekcie rz¹dowym,
chodzi³o g³ównie o wyd³u¿enie okresów rozliczeniowych czasu pra-
cy do 12 miesiêcy i wprowadzenie mo¿liwo�ci stosowania tzw. ru-
chomego czasu pracy, ale jednak za zgod¹ zwi¹zków zawodowych
albo innej reprezentacji pracowniczej w przedsiêbiorstwie. Pos³o-
wie Platformy poszli daleko dalej, proponuj¹c wprowadzenie nowej
definicji doby pracowniczej, wyd³u¿enie okresów rozliczeniowych
czasu pracy do 12 miesiêcy, wprowadzenia przerywanego czasu
pracy, obni¿enia i to znacznie stawek za pracê w godzinach nadlicz-
bowych (odpowiednio ze 100% do 80% i z 50% do 30%) i okre�lo-
nego rekompensowania pracy w dzieñ wolny, wszystko to jednak
jednostronn¹ decyzj¹ pracodawcy je¿eli tylko stwierdzi pogorsze-
nie warunków gospodarowania (a wiêc w zasadzie na ka¿de ¿¹danie
pracodawcy).

Do tych projektów w Sejmie formu³owano bardzo mocne zarzuty.
Pos³owie opozycji podkre�lali, ¿e jedynymi, którzy maj¹ ponie�æ
koszty wychodzenia z kryzysu, bêd¹ pracownicy. Mówili, ¿e tak na-
prawdê w Polsce nie mamy prawdziwego rynku pracy ale dyktat
pracodawców i w zwi¹zku z tym jeszcze wzmacnianie ich pozycji
kosztem pracowników, jest po prostu niedopuszczalne. Wtedy i ja
zabiera³em g³os w tej debacie i zwraca³em uwagê na g³êbok¹ nie-
równo�æ pomiêdzy sytuacj¹ pracowników i pracodawców w Pol-
sce. Mówi³em, ¿e blisko 2,5 mln armia bezrobotnych, a¿ 27% wszyst-
kich pracuj¹cych na tzw. umowach �mieciowych (zlecenia, czaso-
wych), ¿e to stawia zarówno pracuj¹cych jak i poszukuj¹cych pracy
w bardzo trudnej sytuacji. Mówi³em tak¿e, ¿e ci co poszukuj¹ pracy,
bardzo czêsto przyjmuj¹ pracê bez okre�lenia warunków na podsta-
wie których bêd¹ pracowaæ, godz¹ siê na wszelkie uci¹¿liwo�ci i
p³acê minimaln¹, byleby tylko mieæ pracê. Ale Platforma i PSL pro-
jekt ustawy niekorzystny dla pracowników jednak uchwali³y.

Teraz s³yszymy, ¿e pos³owie Platformy, a jak¿e kieruj¹c siê �dobrem
pracowników�, chc¹ kolejnych zmian w kodeksie pracy, pozwalaj¹-
cych na zatrudnianie pracowników w soboty za dodatkow¹ zap³at¹
w zwi¹zku z czym nie trzeba bêdzie oddawaæ im dodatkowego dnia
wolnego w tygodniu. Projekt niezwykle podoba siê organizacjom
pracodawców, wiêc go usilnie popieraj¹ twierdz¹c, ¿e jest on nie-
zwykle korzystny dla pracowników. A to przecie¿ wprowadzanie tyl-
nymi drzwiami 6-dniowego tygodnia pracy, choæ od roku 1989,
wydawa³o siê, ¿e 5-dniowy tydzieñ pracy to norma cywilizacyjna,
tak¿e w naszym kraju. Czy nastêpn¹ propozycj¹ Platformy bêdzie
likwidacja kodeksu pracy?

Zbigniew Ku�miuk, pose³ PiS
www.tygodniksolidarnosc.com

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!


