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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

Pracownicy za drobne przewinienia natychmiast trac¹
pracê, podczas gdy innym ciê¿sze grzechy s¹ wybaczane

Równi pracownicy
i równiejsi ochroniarze?
Jak poda³y lokalne media 10 padziernika na drodze krajowej nr
3 zderzy³y siê ze sob¹ dwa samochody. Jednym z nich jecha³o
dwóch pracowników ochrony, którzy spowodowali wypadek wymijaj¹c wysepkê dla pieszych z lewej strony i uderzaj¹c czo³owo
w inny pojazd. Dwie osoby trafi³y do szpitala. Problemem nie
jest sam wypadek, choæ wspó³czujemy poszkodowanym, lecz
reklamówka pe³na narkotyków, któr¹ ochroniarze wyrzucili z samochodu.
Jeden z ochroniarzy jest zatrudniony w firmie ochroniarskiej
Ko*****et, a drugi nadzoruje ochronê w KGHM Polska Mied O/ZG
Rudna. W przesz³oci obaj byli oficerami Centralnego Biura ledczego i zajmowali siê zwalczaniem przestêpczoci narkotykowej. Z nieoficjalnych informacji uzyskanych przez TVP wynika, ¿e panowie
s³u¿bowym samochodem wieli narkotyki do s¹du w Zielonej Górze. Wygl¹da na to, ¿e w czasie pracy dorabiaj¹ sobie wykonuj¹c
dodatkowe zlecenia  tylko po co wyrzucaæ dowód w sprawie przestêpstwa przez okno samochodu? I dlaczego w³adze firmy ochroniarskiej i KGHM-u nabra³y wody w usta?
Jak to siê ma do regu³ bezwzglêdnie stosowanych wobec pracowni-

Opieka Prawna w O/ZG
Polkowice-Sieroszowice
Zapraszamy wszystkich Cz³onków NSZZ Solidarnoæ w KGHM Polska Mied S.A. O/ZG Polkowice-Sieroszowice do skorzystania z
realizowanego przez Zwi¹zek wspólnie z SYGNA Konsorcjum Kancelarii Prawnych programu OPIEKA PRAWNA.
Odbiór KARTY EWIDENCYJNEJ zapewnia codzienny dostêp do
finansowanych przez Zwi¹zek: porad prawnych, pomocy w sporz¹dzeniu pism, podañ, itp. us³ug pe³nomocnika w postêpowaniu s¹dowym dot. roszczeñ pracowniczych oraz innych us³ug na
preferencyjnych warunkach. Dotyczy to spraw z zakresu: prawa
pracy, zwi¹zkowego, cywilnego, ubezpieczeniowego, spadkowego, dochodzenia wierzytelnoci, prawa rodzinnego (m.in. rozwody
i alimenty), ubezpieczeñ spo³ecznych (w tym emerytury i renty),
administracyjnego (m.in. prawa budowlanego) i karnego (w tym
wykroczenia).
Dostêp do wiêkszoci us³ug finansowany jest przez Zwi¹zek, a
karty ewidencyjne wydawane s¹ w siedzibie Zwi¹zku. Program
stratuje 1 listopada 2014 r.

ków, którzy s¹ kontrolowani przez nadgorliw¹ ochronê? Niewa¿ne
czy pracownik wyniesie rubkê, czy ma ladowe iloci alkoholu w
wydychanym powietrzu  wi¹¿e siê to z natychmiastowym dyscyplinarnym zwolnieniem. W przypadku ww. panów mamy odmienn¹
sytuacjê, w której swobodnie id¹ sobie na zwolnienie lekarskie i nikt
nie podejmuje ¿adnych decyzji. W ten oto sposób pracodawca dzieli pracowników na równych i równiejszych.

Zarz¹d chce sprzedaæ po³owê udzia³ów i przenieæ dwa oddzia³y PMT do innych spó³ek z grupy kapita³owej KGHM

Pol-Mied Trans  rozwój
przez likwidacjê?!
Zarz¹d planuje restrukturyzacjê firmy poprzez sprzeda¿ 49% udzia³ów na rzecz PKP Cargo. Spó³ka ma wydzieliæ oddzia³y: samochodowy
i paliwowy do firm z grupy kapita³owej KGHM, m.in. do Mercusa. W
wyniku sprzeda¿y udzia³ów za kilkadziesi¹t milionów z³otych PolMied Trans ma otrzymaæ lokomotywy, których jakoæ i wiek pozostawia wiele do ¿yczenia. Koszt remontu przewy¿szy zysk ze sprzeda¿y udzia³ów. Media informuj¹: PKP Cargo poda³o, ¿e dziêki zaanga¿owaniu w PMT uzyska kolejne ród³o sta³ych przychodów, dodatkowe kontakty handlowe, a tak¿e zwiêkszy skalê dzia³alnoci. Innymi
s³owy w³aciciel w postaci ministra skarbu pañstwa z PO chce zrobiæ
z Pol-Mied Trans maszynkê do robienia pieniêdzy dla PKP Cargo 
kosztem KGHM-u.
Pol-Mied Trans w ostatnich latach przesz³a ju¿ gruntown¹ restrukturyzacjê w obszarach, które przynosi³y straty, zmniejszaj¹c jednoczenie zatrudnienie. W 2008 roku przyjêto nowy Zak³adowy Uk³ad Zbiorowy Pracy, w którym po okresie przejciowym strony odst¹pi³y od wyp³aty nagród jubileuszowych. Maj¹c na uwadze zmiany w przepisach, w 2009
roku wydzielono czêæ przedsiêbiorstwa tworz¹c spó³kê córkê PMT Linie
Kolejowe, która z powodzeniem realizuje na³o¿one na ni¹ zadania zwi¹zane z utrzymaniem infrastruktury kolejowej. Jednoczenie poszerza dzia³alnoæ w nowych obszarach.
Obecny Zarz¹d opracowa³ strategiê dla Spó³ki na lata 2014-2019, która
zosta³a zaakceptowana przez w³aciciela. Strategia zak³ada umiarkowany, ale sta³y wzrost firmy. Dzia³aj¹ce w Spó³ce organizacje zwi¹zkowe
zrzeszaj¹ce oko³o 70% za³ogi rozumiej¹c potrzebê zmian, nie protestowa³y zasiadaj¹c do sto³u negocjacyjnego. Zgadzano siê na utratê pewnej
czêci przywilejów maj¹c na wzglêdzie dobro Spó³ki i zatrudnionych w
niej pracowników. Niejednokrotnie to przedstawiciele zwi¹zków zawodowych t³umaczyli dzia³ania Zarz¹du przed za³og¹, powstrzymuj¹c ich
przed wybuchem niezadowolenia. Co siê nagle takiego wydarzy³o, ¿e
Zarz¹d Spó³ki i W³aciciel KGHM radykalnie zmienili front dzia³ania?
Dzisiaj nikt nie daje gwarancji, w³¹cznie z obecnym Zarz¹dem, ¿e planowane zmiany zakoñcz¹ siê sukcesem. Przekazanie transportu samochodowego oraz oddzia³u paliwowego do spó³ek, które nie maj¹ ¿adnego
dowiadczenia w prowadzeniu takich bran¿ mog¹ skoñczyæ siê niepowodzeniem i utrat¹ miejsc pracy dla oko³o 30% obecnej za³ogi Pol-Mied
Trans. Ju¿ na wstêpie obie strony, przekazuj¹ca i przejmuj¹ca musz¹
ponieæ znaczne koszty zwi¹zane z ca³ym procesem przekazania ludzi i
maj¹tku. Dzisiaj mówi siê o rocznych gwarancjach zatrudnienia dla prze-

kazywanych pracowników. Byæ mo¿e, gdyby nie Kodeks Pracy to nawet
nie by³oby takich gwarancji. A co dalej? O ile na dalsze zatrudnienie, przy
powodzeniu projektu, mog¹ liczyæ pracownicy produkcyjni, to administracja ju¿ nie. Na takie dzia³ania zwi¹zki zawodowe nie mog¹ daæ przyzwolenia.
Przedstawione Naszej za³odze za³o¿enia projektu zaanga¿owania PKP
Cargo w Pol-Mied Trans wygl¹daj¹ bardzo efektownie na wykresach i
danych liczbowych. Ale tylko tam. Projekt zak³ada objêcie 49% udzia³ów
w zamian za aport w postaci lokomotyw. Nie jest tajemnic¹, ¿e PKP Cargo
posiada oko³o 2,5 tys. lokomotyw w proporcjach po oko³o 50% spalinowych i elektrycznych. redni wiek to ponad 30 lat. Owszem, czêæ lokomotyw zosta³a zmodernizowana, ale to nie takie lokomotywy do Nas
trafi¹. Na przestrzeni kilku ostatnich lat anga¿uj¹c znaczne rodki pieniê¿ne w Pol-Mied Trans przeprowadzono modernizacjê taboru. Lokomotywy te maj¹ byæ zast¹pione taborem PKP Cargo, który bêdzie wymaga³
ogromnych nak³adów finansowych. Czy musimy powiêcaæ lata pracy
za³ogi i maj¹tek o tak du¿ej wartoci w celu realizacji niepewnych projektów?
Pojawiaj¹ce siê w przestrzeni medialnej wypowiedzi przedstawicieli PKP
Cargo budz¹ obawy pracowników Pol-Mied Trans. Mówi siê, ¿e 49%
udzia³ów to na razie. Nowy udzia³owiec chce traktowaæ Nasz¹ spó³kê
wy³¹cznie jako ród³o sta³ych przychodów. A co z inwestycjami? Doprowadzi siê do degradacji firmy. To wstêp do przejêcia i wyeliminowania z
rynku ma³ych przewoników, którzy w przesz³oci przejêli czêæ rynku
przewozów kolejowych obs³ugiwanych do tej pory przez PKP. Daj¹c mo¿liwoæ wejcia PKP Cargo, pozwala siê na zniszczenie Pol-Mied Trans,
który dobrze sobie radzi i zapewnia bezpieczeñstwo ci¹gu technologicznego dla Polskiej Miedzi. Czy PMT ju¿ nie jest spó³k¹ o istotnym znaczeniu dla KGHM?
Przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ Józef Czyczerski wraz z przewodnicz¹cym Komisji Miêdzyzak³adowej w Pol-Mied Trans Adamem Janucht¹ wystosowali w tej sprawie
stanowisko. Domagaj¹ siê natychmiastowego wstrzymania wszelkich
dzia³añ maj¹cych na celu likwidacjê spó³ki. ¯¹daj¹ równie¿ podjêcia rozmów Zarz¹du KGHM Polska Mied z przedstawicielami Zwi¹zków Zawodowych.

Stanowisko ws. regulaminu
premiowania

we) jest wiêc nale¿ne pracownikowi za pracê przez niego wykonan¹, a nie
za pracê wykonan¹ przez innych pracowników nawet je¿eli wszyscy
wchodz¹ w sk³ad jednego zespo³u. Uprawnienie do wiadczenia p³acowego zale¿y zatem od spe³nienia konkretnych przes³anek jego nabycia
przez danego pracownika. W konsekwencji oderwanie premii nale¿nej
konkretnemu pracownikowi od jego rzeczywistego zaanga¿owania mo¿e
w konkretnych sytuacjach uzasadniaæ pogl¹d o sprzecznoci postêpowania pracodawcy z zasad¹ godziwego wynagradzania pracowników,
sprzecznoci z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego a tak¿e o nierównym
traktowaniu pracowników. W¹tpliwa jest wiêc sama zasada premiowania
ale i sposób, w jaki zasada ta jest wdra¿ana w regulaminie.
Brak przejrzystoci co do potencjalnie mo¿liwego do otrzymania wiadczenia premiowego wynika dodatkowo tak¿e z tego, ¿e nabycie premii
zosta³o uzale¿nione od okolicznoci nieznanych pracownikowi. Na przyk³ad pracownik nie wie czy jest mo¿liwe zrealizowanie planu wydobycia
miedzi. Pracownik nie ma przecie¿ wp³ywu ani na poziom czystoci z³o¿a
miedzi, ani na utrudnienia geologiczne wystêpuj¹ce na froncie eksploatacyjnym, na którym pracuje. Niezale¿nie od powy¿szych, zasadniczych
zastrze¿eñ, strona spo³eczna ma szereg innych, które zosta³y przedstawione na spotkaniu. Zastrze¿enia budz¹ nieodpowiednio dobrane przez
pracodawcê kryteria, którymi musi siê kierowaæ dozór. Wp³ywaj¹ one
destrukcyjnie na za³ogê. Dozór powinien odpowiadaæ za organizacjê pracy i byæ premiowany odpowiednio w stosunku do podleg³ych pracowników.
Przyjêta konstrukcja generalizuje odpowiedzialnoæ pracownika. Tymczasem spowodowanie strat materialnych czy zagro¿enie bezpieczeñstwa pracy nie musi byæ bezporednim nastêpstwem niew³aciwego
wykonywania prac. Zaistnienie negatywnych przes³anek do nie zaliczenia prac, zmniejszenia wysokoci premii jak i nie przyznania premii powinno uwzglêdniaæ zachowanie pracownika oraz stopieñ jego zawinienia. Do tego regulamin nie przewiduje trybu odwo³awczego w przypadku
nie zaliczenia prac do podstawy premiowania, zmniejszenia wysokoci
premii, czêciowego lub ca³kowitego nie przyznania premii, co powoduje, ¿e pracownik nie posiada sformalizowanej drogi dla dochodzenia swoich racji.
Nie s¹ jasne tak¿e przes³anki do nabycia nagrody C1 zw³aszcza, ¿e zgodnie z Kodeksem pracy sposób, w jaki pracownik ma wykonywaæ powierzone zadania okrela pracodawca. Szczególnie w¹tpliwoci nasuwa tak¿e przes³anka nabycia nagrody C2 tj. realizacja zadañ przekraczaj¹cych
zakres obowi¹zków pracownika. Zakres obowi¹zków pracownika jest
bowiem pochodn¹ rodzaju pracy, zakontraktowanego przez pracownika
i pracodawcê w umowie o pracê. Pracownik co do zasady nie ma obowi¹zku, ale tak¿e nie ma uprawnienia do wykonywania pracy ponad zakres obowi¹zków, chyba ¿e wyranie przewiduj¹ to przepisy prawa pracy.

Po wypowiedzeniu regulaminu premiowania w O/ZG Polkowice-Sieroszowice organizacje zwi¹zkowe dzia³aj¹ce w Oddziale wystosowa³y wspólne stanowisko do Dyrektora Jaros³awa Kuniara wykazuj¹ce szkodliwe
dla pracowników zapisy systemu premiowania. Przedstawiciele zwi¹zków (m.in. Bogus³aw Szarek z NSZZ Solidarnoæ) napisali w nim: W nawi¹zaniu do spotkania z dnia 16 padziernika 2014 r. w sprawie negocjacji nowego regulaminu premiowania i przedstawionych na nim przez
organizacje zwi¹zkowe zastrze¿eñ do regulaminu obecnie obowi¹zuj¹cego, ponownie informujemy, co nastêpuje.

Obecny system premiowania spowodowa³ sytuacjê, w której odpowiedzialnoæ za efektywne organizowanie procesu pracy i wszelkie ryzyka z
tym zwi¹zane zosta³y praktycznie w ca³oci przerzucone na pracowników
i to przy nieadekwatnym ukszta³towaniu ich odpowiedzialnoci, w tym za
zdarzenia od nich nie zawsze zale¿ne. Konieczne jest wiêc nowe ukszta³towanie zasad premiowania w sposób eliminuj¹cy zg³oszone zastrze¿enia,
w szczególnoci niezbêdne jest powi¹zanie premii ka¿dego pracownika z
jego indywidualnym wk³adem pracy i efektywnoci¹ jego pracy.

Kilkumiesiêczna praktyka stosowania obecnego regulaminu premiowania ujawni³a, ¿e nie spe³nia on wszystkich za³o¿eñ ogólnych, o których
mowa w jego § 2, przede wszystkim nie jest osi¹gany cel dla zrealizowania którego wprowadzono system premiowania w obecnym kszta³cie.
System premiowania nie przyczyni³ siê do zwiêkszenia motywacyjnej funkcji p³acy i nie spowodowa³ efektu powi¹zania wynagrodzeñ pracowników z efektywnoci¹ pracy w³asnej oraz szczególnym zaanga¿owaniem
pracowników.

Spotkanie w PeBeKa

Obecnie obowi¹zuj¹cy system okaza³ siê nieczytelny dla pracowników.
System ten wywo³uje sytuacjê, w której pracownik przystêpuj¹c do wykonywania pracy na pocz¹tku okresu, za który premia bêdzie naliczana,
nie wie jakiego wiadczenia p³acowego mo¿e oczekiwaæ. Zasadnicze
w¹tpliwoci za³ogi wywo³uje powi¹zanie wynagrodzenia ka¿dego pracownika wy³¹cznie z wynikami (stopniem realizacji zadañ i efektywnoci¹) osi¹ganymi przez Oddzia³, jednostki organizacyjne, rejon oraz ca³y
zak³ad pracy (Kopalniê) zamiast z wynikami osi¹ganymi przez tego pracownika. A przecie¿ wynagrodzenie za pracê (w tym jego sk³adniki dodatkowe) jest elementem indywidualnego stosunku pracy ³¹cz¹cego pracodawcê z pracownikiem. Wynagrodzenie (w tym jego sk³adniki dodatko-

W dniu 26 wrzenia mia³o miejsce spotkanie Komisji Zak³adowej NSZZ
Solidarnoæ PeBeKa z Paw³em Markowskim, Dyrektorem Naczelnym ds.
Produkcji Górniczo-Hutniczej KGHM, cz³onkiem Rady Nadzorczej PeBeKa. Spotkanie odby³o siê dziêki porednictwu Przewodnicz¹cego Bogus³awa Szarka, cz³onka Rady Nadzorczej KGHM z wyboru za³ogi.
Dotychczas przekazywane organizacjom zwi¹zkowym informacje by³y
tak przesiewane, ¿e niewiele informacji dociera³o do pracowników. Prezes Jacek Kulicki nie znalaz³ chwili, ¿eby spotkaæ siê z Solidarnoci¹ i
omówiæ istotne dla pracowników sprawy. Cz³onek Rady Nadzorczej PeBeKa Pawe³ Markowski nam nie odmówi³. Z najwa¿niejszych spraw poruszonych na spotkaniu potwierdzi³a siê informacja o zatrudnianiu nowych
osób, co oznacza, ¿e nie ma ograniczenia frontów i tymczasowo problem
za¿egnano.
Na spotkaniu pad³o pytanie o dzia³alnoæ Spó³ki w Kanadzie. Dotychczas

Prezes Wirth zarzuca³ Spó³ce, ¿e trzyma siê kurczowo Legnicko-G³ogowskiego Okrêgu Miedziowego. Sta³o siê tak z powodu prowadzonej polityki przez by³ego Prezesa PeBeKa Ryszarda Janeczka. PeBeKa wycofa³a siê
wtedy m.in. z budowy metra i prac w Niemczech. Mówiono, ¿e to mo¿e
odbiæ siê czkawk¹ w sytuacji za³amania na rynku miedzi. I tak siê sta³o.
PeBeKa w pierwszej kolejnoci odczuwa skutki podatku. Dyrektor podkreli³, ¿e Spó³ka nie bêdzie dzia³aæ w Kanadzie, poniewa¿ jest tam ju¿ inna
firma o tym profilu, a przepisy ponoæ nie pozwalaj¹ na pracê polskiej
firmy. Rozwój PeBeKa Pracodawca widzi w udzieleniu pomocy przez KGHM
w sprawie wejcia na rynek niemiecki i budowie nowego szybu dla ZG
Lubin.
Dyrektor poruszy³ te¿ temat wyd³u¿enia czasu pracy w szybach, która
obecnie wynosi 6 godzin i 5 dni w tygodniu. Mówi³, ¿e w szybach na
ca³ym wiecie pracuje siê po osiem godzin. W Polsce tê kwestiê reguluje
ustawa, wiêc organizacje zwi¹zkowe nie maj¹ wp³ywu na rzekomy problem. Ponadto w KGHM g³êbienie szybów nastêpuje metod¹ mro¿eniow¹ co najmniej do 2/3 szybu. Porównywanie nas do Kanady jest
bezpodstawne, poniewa¿ tam s¹ inne warunki i u¿ywana jest inna technologia.
Spó³ka po zakupie wiertni w nied³ugim okresie czasu prawdopodobnie
bêdzie g³êbiæ nowy szyb dla KGHM w okolicach Bytomia Odrzañskiego.
Przewodnicz¹cy Solidarnoci w PeBeKa Ireneusz Pasis poruszy³ kwestiê
konfliktu na przetargach z drug¹ spó³k¹ córk¹ Zanam KGHM. Dyrektor
zapewni³, ¿e bêdzie wiêcej zleceñ zarówno dla PeBeKa, jak i Zanam. Odpowiadaj¹c na pytanie odniós³ siê do realiów wolnego rynku i potrzeby
konkurowania ze sob¹ równie¿ tych dwóch Spó³ek. Ze strony Solidarnoci pojawi³ siê g³os, ¿e skutki podatku od kopalin odczuwaj¹ przede wszystkim firmy podwykonawcze. Dyrektor stwierdzi³, ¿e trzeba szukaæ oszczêdnoci, obni¿aæ koszty produkcji. Dyrektor zapomnia³, ¿e przecie¿ koszty
rosn¹ wraz z rozwojem kopalni w kierunku g³êbszych z³ó¿. Dodatkowo
spadek cen miedzi oznacza zamkniêcie nierentownych oddzia³ów ZG
Lubin. Spó³ka powinna bardziej naciskaæ na rz¹d w celu zmniejszenia
lub likwidacji podatku od wydobycia niektórych kopalin.
To jedynie czêæ w¹tków, które zosta³y poruszone na spotkaniu. Po serii
pism z zapytaniami do Prezesa Spó³ki, na które odpowied ze strony
pracodawcy nie pada lub nie nadesz³a, spotkanie z Dyrektorem Paw³em
Markowskim pozwoli³o uzyskaæ wiele informacji. Z pewnoci¹ Solidarnoæ PeBeKa bêdzie ponownie zapraszaæ Dyrektora na spotkanie, gdy
tylko pojawi¹ siê pytania, na które nie jest nam dane poznaæ odpowied
z Zarz¹du.

Bierny, mierny, ale wierny
Urzêduj¹cy Dyrektor Naczelny ZWR momentami zachowuje siê jak Car
W³adimir. Tak jakby traci³ kontakt z rzeczywistoci¹. Ju¿ po raz kolejny
s³yszê, ¿e Dyro i jego wita gna w cuglach do Sierra Gorda, gdzie po chwili
okazuje siê, i¿ to s¹ tylko pobo¿ne ¿yczenia za³ogi. Ju¿ niby szykuje siê
impreza, strzelaj¹ korki od szampana ale niestety, nie mo¿emy doczekaæ siê tej chwili.
Nie od dzi wiemy  ¿eby to stwierdziæ nie trzeba byæ osob¹ jako specjalnie wykszta³con¹  ¿e d³uga kadencja dyrekcji wp³ywa niekorzystnie na
wyniki firmy. Niestety osoby zarz¹dzaj¹ce ZWR nie s³uchaj¹ swego ludu
i nie opuszcz¹ sto³ków, by móc pompowaæ pieni¹dze z przeróbki, np. w
postaci wniosków racjonalizatorskich. Na usta cisn¹ siê pytania, na które
zapewne do ostatniej chwili nie otrzymamy odpowiedzi: czy to prawda, ¿e
po po³¹czeniu Rozdrabialni i Suszarni w jeden Oddzia³ przeróbkarze maj¹
byæ przejêci przez firmê zewnêtrzn¹?! Kto i z jakiej puli finansuje szkolenia
zawodowe dla przeróbkarzy? W koñcu, dlaczego zajêcia prowadz¹ osoby
bez przygotowania pedagogicznego? Podobno priorytetow¹ spraw¹ dla
pracodawcy jest ochrona rodowiska, ale drukowane materia³y s¹ zbêdne i rodz¹ pytania o celowoæ ich zamawiania. Czy¿by chodzi³o o zlecenie
dla konkretnej firmy, podobnie jak notorycznie ma to miejsce wród
wysoko postawionych osób bêd¹cych u w³adzy na szczeblu krajowym?
Bardzo zastanawiaj¹ce jest te¿ to, czemu s³u¿y przenoszenie ludzi z rejonu
lub oddzia³u?! Przecie¿ nawet omnibus nie jest w stanie nauczyæ siê w
ci¹gu trzech miesiêcy ci¹gu technologicznego, nie mówi¹c ju¿ o reagowaniu i zachowaniu siê podczas awarii. A mo¿e bymy zamienili siê rolami
i na trzy miesi¹ce przerzucili dozór i administracjê na ruch? Oj, dzia³o by
siê, dzia³o By ¿y³o siê lepiej!!!
Myl¹cy

Kreatywne finanse
Parê dni temu, 17 padziernika, obchodzilimy (cudzys³ów jest jak najbardziej na miejscu!) Miêdzynarodowy Dzieñ Walki z Ubóstwem. Zosta³
on ustanowiony oenzetowsk¹ rezolucj¹ Zgromadzenia Ogólnego w grudniu 1992 r. (rezolucja 47/196). Jego celem jest zwrócenie uwagi na problem biedy i wykluczenia spo³ecznego i podkrelenie solidarnoci i braterstwa z osobami dotkniêtymi ubóstwem. Nie ma wa¿niejszej i bardziej
wstydliwej sprawy: obecnie 1,2 mld ludzi ¿yje za mniej ni¿ 1 dolara dziennie! Niedo¿ywionych na wiecie jest 800 mln ludzi, a 114 mln dzieci nie
chodzi w ogóle do szko³y. Warto zwróciæ uwagê, ¿e bieda i wykluczenie
nie s¹ wy³¹cznie przypisane do krajów zaliczanych do najbiedniejszych.
Tak¿e w najbogatszych pañstwach wiata w skali wcale nie marginalnej
ubóstwo, a co za tym idzie i wykluczenie spo³eczne wspó³istniej¹ z bogactwem i wysokim poziomem ¿ycia wiêkszoci mieszkañców. Choæ te
wiaty maj¹ ze sob¹ bardzo nik³y kontakt, to jednak równolegle istniej¹ i,
w obu przypadkach, przechodz¹ na nastêpne pokolenia.
W Polsce ubogich lub wykluczonych dzieci do lat 17 w 2012 r. by³o
ponad 2 mln (!!!), co oznacza, ¿e ubóstwo dotyczy³o co 3 dziecko. Nie ma
przes³anek, by stwierdziæ, ¿e w ostatnim czasie co w istotny sposób
zmieni³o siê na korzyæ. Obowi¹zuj¹ca od 2009 r. kuriozalna w swojej
wysokoci kwota wolna od podatku - 3091 z³ (podniesiona wówczas o
ca³e ... 2 z³!) stawia Polskê w bardzo z³ym wietle. I to nie tylko w porównaniu z rozwiniêtymi krajami Europy, do których lubimy siê przyrównywaæ. Doæ powiedzieæ, ¿e w Tanzanii. gdzie najni¿sza stawka PIT wynosi
2 proc. ta kwota jest przesz³o dwukrotnie wy¿sza od naszej, w Botswanie
- 5 proc. i czterokrotnie wy¿sza kwota wolna od podatku, w Maroku niemal trzykrotnie. Teraz Europa: w Wlk. Brytanii bez p³acenia podatku
mo¿na zarobiæ 50 tys. z³, w Finlandii - niemal 68 tys. z³, w Niemczech 33
tys. z³. Co oznaczaj¹ te dane? Ano to, ¿e w Polsce osoba samotna, która
osi¹ga dochód 542 z³ miesiêcznie, co daje 6,5 tys. rocznie zobowi¹zana
jest do p³acenia podatku dochodowego, bo przecie¿ o przesz³o 100%
przekroczy³a kwotê woln¹ od podatku! Absurd? Owszem! Tak niski dochód uprawnia do korzystania z pomocy spo³ecznej. Innymi s³owy: ci¹ga siê podatki od najubo¿szych, by za chwilê daæ tym samym osobom
zasi³ki pomocy spo³ecznej. Urzêdnicy maj¹ pe³ne rêce roboty...
Gdyby nasi rz¹dz¹cy chcieli dorównaæ do reszty Europy, kwota rocznego
dochodu zwolnionego z podatku powinna wynosiæ nie wspomniane 3
tys. z³, a prawie 15 tys. z³. Czy doczekamy siê urealnienia tych przepisów?
Czy rych³o nast¹pi kres tych kreatywnych finansów? W¹tpliwe, bo wtedy
doæ znacznie, o miliard z³ rocznie, zmniejszy³oby siê wp³ywy do bud¿etu
pañstwa z tytu³u podatków. Nie zapominajmy, ¿e jeli chodzi o podatek
PIT jest on g³ównie zasilany przez osoby z niskimi i przeciêtnymi dochodami.
Mieczys³aw Gil, Tygodnik Solidarnoæ nr 43

Naiwni uczniowie
S³uchaj¹c rozmów osób, które znam mniej lub bardziej, coraz czêciej zastanawiam siê kiedy oni, a wraz z nimi doæ spora grupa
naszego spo³eczeñstwa, która ma siê w swojej ocenie za bardzo
m¹dr¹ i wykszta³con¹, zrozumie, ¿e sposobem bycia i rozumienia
powagi sytuacji materialnej spo³eczeñstwa i gospodarczej kraju jest
na etapie wstêpnej edukacji przedszkola. To przykre, ¿e w dobie
przep³ywu wszelkich informacji jestemy tak ³atwowierni. Wierzymy we wszystko co us³yszymy i godzimy siê ze z³¹ sytuacj¹, jeli
zostanie nam podana w ³adnym opakowaniu. Opamiêtajmy siê i
zacznijmy wreszcie choæby trochê zastanawiaæ siê nad tym wszystkim. Jeli nie chcemy myleæ o kraju to choæ odrobinê zacznijmy
myleæ o swoich dzieciach i wnukach, jak¹ gotujemy im przysz³oæ.
Z czego bêd¹ ¿yæ, gdzie siê uczyæ i pracowaæ? Polacy emigruj¹ za
prac¹, bo u nas jej nie ma, szko³y likwiduj¹ przez co s¹ przepe³nione,
a gdyby tego by³o ma³o na zabiegi i operacje trzeba czekaæ miesi¹cami lub latami.
Przez sw¹ naiwnoæ, ¿e Tusk nas zbawi a teraz najlepsza matka
Kopacz bêdzie kolejn¹ cudotwórczyni¹, nasz statek pod ich kierownictwem ju¿ dawno ugrz¹z³ na mielinie. Tylko czy w koñcu ockniemy siê i przestaniemy w te brednie dalej wierzyæ? Oni doskonale
wiedz¹, ¿e w³adza w ich rêkach to olbrzymie pieni¹dze do ich oraz

kolesi prywatnych kieszeni i tego za darmo nie oddadz¹. Proponuj¹
Polakom podwy¿ki rent i emerytur na poziomie nie gwarantuj¹cym
nawet cienia szansy na godne ¿ycie. Te astronomiczne kwoty po
kilkanacie lub kilkadziesi¹t z³otych sprawi³y, ¿e emeryci nie wiedz¹
co z nimi zrobiæ! ¯ebymy ze szczêcia przypadkiem nie oszaleli,
nieustannie serwowane nam s¹ coraz d³u¿sze kolejki do lekarzy. Do
tego dochodzi nasze podwórko. W KGHM pamiêtaj¹ o profitach
dla zas³u¿onych. Z drugiej strony jestemy my i kolejny rok pracujemy bez podwy¿ek wynagrodzenia. W nagrodê, bodaj¿e jako prezent barbórkowy, chc¹ nam sprezentowaæ nowy Uk³ad Zbiorowy
Pracy, który ma zlikwidowaæ prawie wszystkie dotychczasowe uprawnienia takie jak barbórka, czternastka czy jubileusz. Ale kogo to interesuje, wybrañcy siê bawi¹, masa osób polecia³a do Chile, a wróbelki æwierkaj¹, ¿e na tym siê nie skoñczy i jeszcze w tym roku mo¿e
odbyæ siê kolejna biba dla jeszcze wiêkszej iloci osób - górnicy,
hutnicy i przeróbkarze to sfinansuj¹. Zróbmy wszystko, ¿eby przekonaæ znajomych i bliskich z klapkami na oczach do g³osowania w
wyborach samorz¹dowych przeciwko tej bandzie kolesi wzajemnej
adoracji.
¯yczliwy

Pose³ zauwa¿a, ¿e rz¹dz¹ca koalicja ju¿ kilka razy zmienia³a kodeks pracy na
niekorzyæ pracowników. Zmiany rozpoczê³y siê w roku 2009, ale najgorsze nadesz³o w 2013.
Zg³oszono wtedy a¿ dwa projekty - jeden rz¹du, drugi radykalniejszy, pos³ów Platformy. W projekcie rz¹dowym chodzi³o g³ównie o wyd³u¿enie
okresów rozliczeniowych czasu pracy do 12 miesiêcy i wprowadzenie
mo¿liwoci stosowania tzw. ruchomego czasu pracy, ale jednak za zgod¹
zwi¹zków zawodowych albo innej reprezentacji pracowniczej w przedsiêbiorstwie - zauwa¿a pose³. Przypomina, ¿e pos³owie Platformy poszli dalej,
proponuj¹c wprowadzenie nowej definicji doby pracowniczej, wyd³u¿enie
okresów rozliczeniowych czasu pracy do 12 miesiêcy, wprowadzenia przerywanego czasu pracy, a do tego znaczne obni¿enie stawek za pracê w
godzinach nadliczbowych (odpowiednio ze 100 proc. do 80 proc. i z 50
proc. do 30 proc.). Wszystko to jednostronn¹ decyzj¹ pracodawcy, je¿eli
tylko stwierdzi pogorszenie warunków gospodarowania, a wiêc w zasadzie
na ka¿de ¿¹danie pracodawcy - zauwa¿a Zbigniew Kumiuk.

Szalony projekt Platformy

Handel czasem wypoczynku
Projekt poselski krytykuj¹ nie tylko pos³owie opozycji i zwi¹zkowcy. Zmasakrowa³ go tak¿e S¹d Najwy¿szy, który musi zaopiniowaæ ka¿d¹ proponowan¹ zmianê prawa. Nale¿y jednak zwróciæ uwagê, ¿e umo¿liwienie kompensowania dodatkowym wynagrodzeniem pracy w dniu wolnym od pracy na wniosek pracownika prowadzi³oby w praktyce do wypaczenia konstrukcji przeciêtnie piêciodniowego tygodnia pracy i prawa pracownika do
odpoczynku tygodniowego. Regulacja, zgodnie z któr¹ praca w dni wolne,
w niedziele i wiêta ma byæ kompensowana w zasadzie udzieleniem innego
dnia wolnego, jest konstrukcj¹ maj¹c¹ aksjologiczne uzasadnienie w prawie pracownika do odpoczynku. To prawo pracownika nie mo¿e zostaæ
zamienione na ekwiwalent pieniê¿ny - czytamy w uzasadnieniu SN.

Po podniesieniu wieku emerytalnego, wyd³u¿eniu okresu rozliczeniowego
i wprowadzeniu pracy na rozkaz politycy PO szykuj¹ nam kolejn¹ niespodziankê. Pracê 6 dni w tygodniu! Na wniosek pracownika lub w razie
braku mo¿liwoci udzielenia dnia wolnego od pracy w zamian za pracê w
dniu wolnym od pracy, pracownikowi przys³uguje dodatek do wynagrodzenia w wysokoci okrelonej wart. 1511 § 1 pkt 1, za ka¿d¹ godzinê
pracy w dniu wolnym od pracy. Ten doæ enigmatyczny zapis, propozycja
zmian w kodeksie pracy autorstwa pos³ów Platformy Obywatelskiej, otwiera gron¹ furtkê. Pos³owie, którzy sami pracuj¹ tylko kilka dni w miesi¹cu,
chc¹, aby pracodawcy zamiast oddawaæ nam dzieñ wolny za pracê w
sobotê - wyp³acali nam za to pieni¹dze. To pocz¹tek powrotu do 6-dniowego tygodnia pracy - grzmi¹ zwi¹zkowcy. Projekt ustawy zmieniaj¹cy kodeks pracy popar³o ponad 50 pos³ów PO.

S¹d Najwy¿szy nie zgadza siê tak¿e na sprzeda¿ przez pracowników swojego czasu wolnego: Dopuszczenie kompensaty pieniê¿nej za pracê w dniu
wolnym na wniosek pracownika oznacza³oby w istocie uznanie dopuszczalnoci sprzeda¿y przez pracownika prawa do wypoczynku. Pracodawcom otwiera³oby drogê do szerokiego korzystania z nadliczbowej pracy
pracowników w dni wolne. Przes³anka korzystania z pracy w godzinach
nadliczbowych w postaci «szczególnych potrzeb pracodawcy» (art. 151
pkt 2 k.p.) jest doæ pojemna i trudna do kontroli. Pracownik zazwyczaj nie
odmówi wykonywania pracy w dniu wolnym, nawet gdy ta przes³anka nie
jest spe³niona - oceni³ SN. Tymczasem z danych Eurostatu wynika, ¿e ju¿
teraz co najmniej po³owa Polaków pracuje przez minimum jedn¹ sobotê w
miesi¹cu.
Maciej Chudkiewicz, Tygodnik Solidarnoæ nr 43

Platforma Obywatelska szykuje nam 6-dniowy tydzieñ pracy

PO walczy o pracowników?
Argumentacjê za wprowadzeniem zmian pos³owie ubrali w piêkne s³owa:
Projektowana ustawa ma na celu zlikwidowanie nieuzasadnionego zró¿nicowania stosowania zasad rekompensowania pracownikom pracy w
dni wolne od pracy. Ich zdaniem chodzi o to, by robocz¹ sobotê rekompensowaæ tak, jak robi siê to dzi za pracê w niedziele. Zró¿nicowanie to
nie tylko ¿e nie ma racjonalnego uzasadnienia, ale przede wszystkim jest
niekorzystne dla pracowników - przekonuj¹ nas pos³owie Platformy. Ich
zdaniem pozwoli to nam tak¿e wiêcej zarobiæ. W przedk³adanej propozycji
chodzi przede wszystkim o zadbanie o interes pracowników... - t³umacz¹
pos³owie Platformy. Zgodnie z obecnie obowi¹zuj¹cymi przepisami jeli
pracownik wykonywa³ pracê w dniu dla niego wolnym od pracy wynikaj¹cym z rozk³adu czasu pracy w przeciêtnie piêciodniowym tygodniu pracy
(czyli zazwyczaj w sobotê) to pracodawca musi mu oddaæ dzieñ wolny do
koñca okresu rozliczeniowego. Pos³owie PO wyliczyli nawet, ¿e za jeden
dodatkowy dzieñ pracy w sobotê przeciêtny pracownik - przy za³o¿eniu, ¿e
zarabia 4000 z³ brutto - dosta³by dodatkowo na rêkê jakie 215 z³.
Zwi¹zki broni¹
Suchej nitki na projekcie pos³ów PO nie zostawia szef Solidarnoci Piotr
Duda: To szaleñstwo - skomentowa³ podczas wizyty w jednej ze stacji
telewizyjnych projekt PO. Jego zdaniem projekt autorstwa pos³ów Platformy to niepotrzebna wrzutka. Co wiêcej, jeli nikt siê jej nie sprzeciwi, to
bêdzie ona realizowana. Piotr Duda uwa¿a tak¿e, ¿e gdyby nie zwi¹zki zawodowe, to w Polsce takie rzeczy dzia³yby siê czêciej. Je¿eli pomys³ trafi³by
na podatny grunt a zwi¹zki zawodowe siedzia³by cicho i nie by³oby medialnej nagonki, to powolutku takie rzeczy by³yby wprowadzane - mówi Piotr
Duda. Podobnego zdania jest pose³ PiS, ekonomista Zbigniew Kumiuk.

Komisje NSZZ Solidarnoæ przy ZG Rudna i ZG
Lubin przypominaj¹ o wi¹tecznej akcji charytatywnej

Pomó¿ potrzebuj¹cym
Komisje NSZZ Solidarnoæ O/ZG Rudna i O/ZG Lubin apeluj¹ do cz³onków i sympatyków Solidarnoci  do wszystkich
ludzi dobrej woli  o przekazywanie w ramach akcji charytatywnej BONÓW ¯YWNOCIOWYCH.
Bony zostan¹ wymienione na ¿ywnoæ, z której przed wiêtami Bo¿ego Narodzenia zrobione bêd¹ paczki ¿ywnociowe i przekazane
najubo¿szym rodzinom z ¿yczeniami wi¹tecznymi od górników.
Wszystkie osoby dobrej woli, chc¹ce wesprzeæ tak szlachetn¹ akcjê
charytatywn¹, mog¹ przekazaæ czêæ swoich bonów ¿ywnociowych
do 18 grudnia 2014 r. w biurach Solidarnoci ZG Rudna G³ówna
lub ZG Lubin G³ówny.
Organizatorzy akcji z góry dziêkuj¹ za wra¿liwoæ i otwarte serce
na potrzeby ludzi najbardziej potrzebuj¹cych!
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