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Pracownicy pytaj¹: Dlaczego
zwi¹zki zawodowe likwiduj¹

SIP w �Rudnej�?!
W dniu 20 czerwca 2014 r. w wyborach na Rejonowego Spo³ecznego
Inspektora Pracy szybu GG-2 wybrano Paw³a Petryszyna � cz³onka
NSZZ �Solidarno�æ�. Pomimo prawomocnego wyniku wyborów nie-
które zwi¹zki zawodowe, przy cichej aprobacie pracodawcy, podej-
mowa³y próby zdyskredytowania go, odwo³ania przez Komisjê Wy-
borcz¹ SIP i na koniec zniesienia tej funkcji. Zgodnie z prawem decy-
zjê o odwo³aniach lub innych sprawach zwi¹zanych ze Spo³eczn¹
Inspekcj¹ Pracy podejmuj¹ wszystkie zwi¹zki zawodowe, nie jedynie
ich czê�æ lub Komisja Wyborcza SIP. Powy¿sze dzia³ania to przyk³ad
dyskryminacji ze wzglêdu na przynale¿no�æ zwi¹zkow¹ � w tym przy-
padku za cz³onkostwo w NSZZ �Solidarno�æ�. Pracownicy z szybu R-
IX sprzeciwiaj¹ siê takim praktykom i domagaj¹ siê poszanowania
dla wyniku wyborów oraz przywrócenia Paw³a Petryszyna do pe³nie-
nia funkcji Rejonowego SIP. Poni¿ej mo¿na zapoznaæ siê z listem
otwartym pracowników Szybu R-IX do przewodnicz¹cych organizacji
zwi¹zkowych dzia³aj¹cych w O/ZG �Rudna� w sprawie niszczenia
Spo³ecznej Inspekcji Pracy w Oddziale.

�Z ogromnym zaniepokojeniem obserwujemy dzia³ania do jakich docho-
dzi u nas w zak³adzie, a zwi¹zanych z funkcj¹ Spo³ecznego Inspektora
Pracy. Zamieszanie jakie w zwi¹zku z tym powsta³o ma zasadniczy wp³yw
na warunki bezpieczeñstwa na naszym szybie. Zachowanie wypracowa-
nej ju¿ wysokiej kultury pracy w naszym zak³adzie wymaga, aby mecha-
nizm dzia³ania SIP by³ sprawny. ̄ eby tak by³o, potrzebna jest dobra wola
i wspó³praca zwi¹zków zawodowych z inspektorami SIP. Tylko wspó³pra-
cuj¹c mo¿na doprowadziæ do poprawy warunków pracy. Ci, którzy temu
szkodz¹, niszcz¹ w sposób konsekwentny strukturê SIP i od dawna,
dzia³aj¹ przeciw prawom pracowniczym. Spo³eczna Inspekcja Pracy ma
swoj¹ genezê w akcie prawnym okre�laj¹cym elementarne wymagania
dotycz¹ce warunków pracy w Brytyjskich przêdzalniach we³ny z roku
1802. Na Polski grunt zosta³a przeniesiona w roku 1950 i z pó�niejszymi
zmianami funkcjonuje do dzisiaj. Ta formacja powsta³a by chroniæ pra-
cowników przed krwio¿erczym obliczem kapitalizmu w tamtych latach,
który ignorowa³ podstawowe zasady bezpieczeñstwa i higieny pracy,
czasu pracy oraz warunków �rodowiska.

Dlatego w³a�nie trudno jest nam zrozumieæ jak mo¿na niszczyæ to �cia³o�
maj¹ce przecie¿ d³ug¹ historiê. Funkcjonuj¹cy w naszym zak³adzie sche-
mat organizacyjny SIP by³ od lat obszarem wypracowanego konsensu-
su, a struktura w ci¹gu kilku lat stanê³a na nogi i stanowi³a powa¿ne
oparcie i pomoc dla pracowników. To jest dorobek, podobnie jak dorob-
kiem jest Zak³adowy Uk³ad Zbiorowy Pracy. To dorobek grupy kilku zaan-
ga¿owanych w pracê spo³ecznych inspektorów pracy, na których zawsze
mo¿na liczyæ i nie obce jest im prawo pracy, kszta³towanie warunków i
kultury pracy, a tak¿e nadzór nad warunkami pracy w imieniu zwi¹zków
zawodowych oraz obrona praw pracowniczych wynikaj¹cych z Kodeksu
Pracy i innych przepisów prawa. Wszelkie manipulacje do jakich ostatnio
dochodzi przy strukturze i sposobach pracy SIP, powoduj¹ jej dezorgani-
zacjê, obni¿enie rangi i zepchniêcie na margines.

Rejonowy Inspektor GG-2, jednego z najtrudniejszych rejonów, oprócz
wykonywania wyznaczonych przepisami obowi¹zków, zawsze s³u¿y³ pra-
cownikom dobr¹ rad¹. Swoim autorytetem nie raz powodowa³ rozwi¹zy-

wanie sporów na linii podw³adny-prze³o¿ony. Mogli siê do niego zwróciæ
brygadowi i oddzia³owi inspektorzy w sprawach budz¹cych w¹tpliwo�ci.
Zniesienie przez Zwi¹zki Zawodowe tej funkcji, a w szczególno�ci na tak
trudnym rejonie, jest nie tylko aktem nierównego traktowania przez Orga-
nizacje s³u¿¹ce pracownikom i ³amania zasady s³u¿ebno�ci, bo to my na
was pracujemy, ale jest dzia³aniem na wprost antypracowniczym.

Dlatego te¿ zwracamy siê do organizacji zwi¹zkowych z ¿¹daniem przy-
wrócenia funkcji Rejonowego Spo³ecznego Inspektora Pracy na szybie
R-IX. Uwa¿amy, ¿e jest to niezbêdne do prawid³owego funkcjonowania
SIP w naszym zak³adzie. Dlaczego Wy, Przewodnicz¹cy, wiêc im nie poma-
gacie?!�

Pozostaje wiêc zadaæ jednoznaczne pytanie: Czy w O/ZG �Rudna�
realizowany jest obecnie scenariusz stopniowej likwidacji SIP i to na
dodatek �rêkami� dzia³aczy zwi¹zkowych, co usilnie wspiera w tym
pracodawcê?

Mobbing � realny problem
W �wietle tocz¹cej siê w kraju dyskusji na temat molestowania i mobbin-
gu, którego dopuszcza³ siê jeden ze znanych dziennikarzy, ws³uchuj¹c siê
w g³os specjalistów od tego typu zachowañ zacz¹³em zastanawiaæ siê jak
te wszystkie argumenty dotycz¹ce �stereotypowych dla tego problemu
czynników� pasuj¹ do tego z czym mamy do czynienia na naszym po-
dwórku, czyli w naszym Przedsiêbiorstwie. W Polsce obserwuje siê ro-
sn¹c¹ skalê tego zjawiska, Kodeks Pracy mobbing okre�la jako dzia³ania
lub zachowania dotycz¹ce pracownika lub skierowane przeciwko pra-
cownikowi, polegaj¹ce na uporczywym i d³ugotrwa³ym nêkaniu lub za-
straszaniu pracownika, wywo³uj¹ce u niego zani¿on¹ ocenê przydatno-
�ci zawodowej, powoduj¹ce lub maj¹ce na celu poni¿enie lub o�miesze-
nie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespo³u wspó³pra-
cowników. Dla pe³nego zobrazowania czym jest mobbing, warto w tym
miejscu równie¿ przytoczyæ inne definicje. Uznaje siê bowiem, ¿e mob-
bing w miejscu pracy lub w zwi¹zku z prac¹ polega na wrogim i nieetycz-
nym, systematycznie powtarzaj¹cym siê zachowaniu, skierowanym wo-
bec jednej lub kilku osób, której rezultatem jest psychiczne, psychoso-
matyczne i spo³eczne wyniszczenie pracownika.

I w tym miejscu zatrzymam siê na chwilê. Przygl¹daj¹c siê przytoczonym
definicjom pojawia siê w moich oczach obraz tego, co mia³o miejsce od
d³ugiego czasu w jednym z oddzia³ów na KRG Rudna. Takiej, lekko nazy-
waj¹c, nieetycznej, dobrze przygotowanej procedurze �zeszmacenia� w
ostatnim czasie zosta³o poddanych wiele osób, które to w nastêpstwie
spreparowanych dowodów, musia³o opu�ciæ ten rejon, jednak z korzy-
�ci¹ dla siebie, poniewa¿ okaza³o siê, ¿e tam gdzie zostali przeniesieni s¹
kluczowymi pracownikami. Kilkoro z nich nie mia³o tyle szczê�cia. Wy-
imaginowane problemy z pracownikami pozbawi³y ich ca³kowicie pracy.
I pomy�leæ, ¿e te same osoby, które dopuszczaj¹ siê tych czynów maj¹
swoje rodziny i zapewne chcia³yby, aby ich bliscy nigdy nie byli tak trak-
towani. S¹ te¿ czyimi� dzieæmi, wiêc mo¿e chodzi tu o jak¹� nieodwra-
caln¹ traumê z dzieciñstwa. Po prostu �Ludzie ludziom zgotowali ten los�
i nie chodzi tutaj o pierwsze s³owa, które czytamy zasiadaj¹c do lektury
�Medalionów� Zofii Na³kowskiej. To motto zbioru opowiadañ pochodz¹-
ce z dzienników czasów wojny, gdzie pod dat¹ 1944 roku zosta³o u¿yte w
czasie przesz³ym, podkre�laj¹c aspekt nieodwracalnego dokonania (oto
czas wojny min¹³ i sta³ siê zamkniêt¹ rzeczywisto�ci¹). Niestety dalej ob-
serwujemy, ¿e nie dla wszystkich. Mam wra¿enie, ¿e dla niektórych doku-
czanie innym, poni¿anie ich, a tym samym wywy¿szanie siebie ponad



warto�ci i wiedzê, które prezentuj¹ swoj¹ osob¹ jest jak tlen, bez którego
normalna ludzka istota nie mo¿e funkcjonowaæ.

Niedawno, ku naszemu ogromnemu zdziwieniu ofiar¹ tych zupe³nie prze-
my�lanych, wyrafinowanych i konsekwentnie realizowanych praktyk upo-
karzania i zastraszania pad³ nasz dobry kolega, uwa¿any przez wszystkich
wspó³pracowników i znacz¹c¹ wiêkszo�æ osób dozoru jako fachowiec w
swojej dziedzinie. Sam nawet ostatnio s³ysza³em, nie tak dawno, z ust
Prezesa o kluczowym znaczeniu dla wyników Rejonu jego obecno�ci w
pracy. Co siê jednak zmieni³o po 8 latach jego wzorowej pracy, gdy piasto-
wa³ funkcjê brygadzisty i ogromnym zaanga¿owaniu w ni¹? Po prostu,
postawi³ siê!!! Uda³ siê do prze³o¿onych, nie zgadzaj¹c siê z ich decyzj¹ o
ukaraniu wszystkich brygadzistów, co mia³o ukryæ nieudolno�æ kierow-
nictwa i obna¿y³ brak rzetelno�ci w wykonywaniu przez nich obowi¹zków
na stanowiskach wynagradzanych wysok¹ stawk¹ osobistego zaszere-
gowania i niema³ego dodatku funkcyjnego. Przys³owiowej oliwy do ognia
dola³, dokonuj¹c wpisu o usuniêciu usterek w LR maj¹cych po�redni lub
bezpo�redni wp³yw na bezpieczeñstwo przewo¿onych pracowników. A
ten element mobbingu to nic innego jak ponoszenie ujemnych nastêpstw
w pe³nieniu przez niego funkcji Spo³ecznego Inspektora Pracy.

Ale co tu ukrywaæ - przyk³ad idzie z góry! W naszym kraju mamy general-
nie do czynienia z modelem zarz¹dzania przez mobbing, a polskie prawo-
dawstwo temu sprzyja. Brak jest wystarczaj¹co jasnych i ugruntowanych
powszechn¹ praktyk¹ kryteriów, wedle których mo¿liwe by³oby bezsprzecz-
ne rozdzielenie zjawiska mobbingu od takich atrybutów pracodawcy czy
prze³o¿onego jak: egzekwowanie poleceñ, egzekwowanie dyscypliny czy
mo¿liwo�æ kszta³towania preferowanych postaw i zachowañ miêdzyludz-
kich w �rodowiskach pracy.

W wielu miejscach naszej pracy obowi¹zuj¹ feudalne stosunki, a my
jeste�my spo³eczeñstwem konserwatywnym i naturalizujemy ten pro-
blem, uwa¿aj¹c zreszt¹ zgodnie z nasz¹ mentalno�ci¹, ¿e szef ma zawsze
racjê i trzeba mu siê przypodobaæ, tym bardziej ¿e ustanowi³ sobie s³u¿¹-
ce temu narzêdzia - w naszym przypadku nagrodê kwartaln¹.

Rozprzestrzenianiu siê dzia³añ mobbingowych w naszym kraju sprzyja
wysokoprocentowe bezrobocie co jest g³êboko wpisane w relacje eko-
nomiczne. �wiadomo�æ tych faktów powoduje, ¿e pracownicy nie broni¹
siê (efekt �Milczenia Owiec�) czym tylko pog³êbiaj¹ i rozprzestrzeniaj¹
zachowania mobbingowe. Ludzie maj¹ prze�wiadczenie, ¿e nic i nikt im
nie pomo¿e i próbuj¹ to wszystko wytrzymaæ. Z kolei przygl¹danie siê
wszystkiemu z boku jest równoznaczne z przyzwoleniem na takie dzia³a-
nie i temu mówimy g³o�ne stop!!!

Wspomnia³em wcze�niej o przyk³adzie, który idzie z góry. W jednym z
dzia³ów naszej administracji od lat istnieje szeroko opisywany przeze
mnie problem. Pracownice nie wytrzyma³y narastaj¹cego upokarzania i
postanowi³y zwróciæ siê do Zarz¹du z pro�b¹ o wys³uchanie i pomoc.
Niestety ówczesny Prezes zachowa³ siê jak �Samiec Alfa� rozganiaj¹c
stadko z nakazem do porozumienia siê wewn¹trz, nie rozumiej¹c wagi
sprawy, albo �wiadomie pomin¹³ j¹, lekcewa¿¹c prawa pracownika do
�rodowiska pracy opartego na wzajemnym szacunku.

A problem pozosta³ do dzi�!
Wszystkie sprawy, które opisujê to nie jest tylko efekt braku wra¿liwo�ci
spo³ecznej, ale najprawdopodobniej s¹ to przemy�lane dzia³ania. Choæ w
Polsce pojêcie mobbingu funkcjonuje stosunkowo nied³ugo, samo s³o-
wo mobbing znane jest od bardzo dawna a u¿ywano go od okre�lenia
agresywnego zachowania dzikich zwierz¹t, co najbardziej pasuje mi do
przytoczonych przyk³adów. Wszyscy jeste�my odpowiedzialni za ten stan
rzeczy. Wszystkie te sprawy s¹ bardzo trudne do udowodnienia, bez uprzed-
niego doprecyzowania przepisów i zreformowania polskiego s¹downic-
twa.

Pracodawca, gdy us³yszy has³o �mobbing� wzywa swojego prawnika, bo
czuje siê jakby by³ wezwany na wojnê. Warto, aby sprawê za³atwiæ we-
wn¹trz firmy, warto mieæ procedury antymobbingowe, co powinno byæ
podstaw¹ tak jak szkolenie BHP. Pracodawca na podstawie Art. 943 § 4.
K.p. jest odpowiedzialny za prowadzenie polityki antymobbingowej. To
jemu powinno zale¿eæ, aby nie by³o ani mobbingu poziomego w relacji
pracownik-pracownik, ani pionowego, czyli prze³o¿ony-podw³adny. Przy-
toczony artyku³ nie okre�la jednak na czym te dzia³ania mia³yby polegaæ,
nie mniej jednak to w³a�nie pracodawca ma ogromny wp³yw na profilak-
tykê antymobbingow¹. W wielu firmach dobre efekty przynosi oparcie
takiego problemu na kilku prostych zasadach:
� U�wiadamianie pracownikom powagi zagro¿eñ wynikaj¹cych z mob-

bingu,
� Dok³adne okre�lenie zakazanych zachowañ,

� Ustanowienie kar za psychiczny terror,
� Zobowi¹zanie pracowników do informowania o pojawianiu siê wszel-

kich jego przejawów,
� Okre�lenie terminów przeznaczonych na indywidualne rozpatrywa-

nie problemów podw³adnych zwi¹zanych z mobbingiem.

Ju¿ samo zakazanie dzia³añ, mog¹cych mieæ charakter mobbingu ujê-
tych w regulaminie pracy, czytelna i sprawiedliwa procedura rozwi¹zywa-
nia tych problemów ma szansê pozytywnie i dyscyplinuj¹co wp³yn¹æ na
pracowników, o co bêdziemy wnioskowaæ w osobnym wyst¹pieniu do
Zarz¹du naszego Przedsiêbiorstwa.

Nie wystarczy opracowaæ i wydaæ �Kodeks Etyczny�, zawieraj¹cy szumne
has³a bez pokrycia z rzeczywisto�ci¹ i udawaæ, ¿e problem zosta³ rozwi¹-
zany. Nic bardziej mylnego!!! Zreszt¹ od dnia ukazania siê tego niby do-
kumentu kwestionowali�my jego spójno�æ z normami prawa a tym bar-
dziej realiów, co wyra¿ali�my jako Komisja Zak³adowa w pismach kiero-
wanych do autorów.

Pozwolê sobie przytoczyæ kilka zapisów �Kodeksu Etycznego� w odnie-
sieniu do wy¿ej opisanego przeze mnie przyk³adu z KRG Rudna i Admini-
stracji.

Str. 12 - zasady wewnêtrzne:
Kadra kierownicza zobowi¹zana jest do kszta³towania w³a�ciwej atmos-
fery pracy, w szczególno�ci do:
� Podmiotowego, partnerskiego traktowania pracowników,
� Uwa¿nego wys³uchania spraw, z jakimi przychodz¹ pracownicy i pod-

jêcia odpowiednich dzia³añ w tym zakresie.
Oraz:
Kadrze Kierowniczej nie wolno:
� Stosowaæ ró¿nych form mobbingu wobec podw³adnych oraz wspó³-

pracowników.

Mo¿na by mno¿yæ te przyk³ady, ale ogólnie rzecz bior¹c, w �wietle opisy-
wanych problemów ca³y tekst Kodeksu Etyki brzmi jak sarkazm, który
nadaje mu cechy wy¿szo�ci, raduj¹cej siê z pracowniczej krzywdy.

W �Postanowieniach koñcowych� Zarz¹d deklaruje za Przedsiêbiorstwo
stosowanie kodeksu, a ja zgodnie ze zobowi¹zaniami jakie nak³ada na
mnie ten dokument poinformowa³em Zarz¹d o uzasadnionym podejrze-
niu naruszenia zapisów niniejszego kodeksu i wnios³em o podjêcie dzia-
³añ interwencyjnych i zapobiegawczych.

Ireneusz Pasis
Przewodnicz¹cy NSZZ �Solidarno�æ� PeBeKa

Gorzej ni¿ w Kambod¿y
W Polsce podatek dochodowy p³aci siê nawet od dochodów nie po-
zwalaj¹cych na biologiczne przetrwanie. Kwota wolna od podatku
jest u nas 10 razy ni¿sza ni¿ w Niemczech i kilkana�cie razy ni¿sza ni¿
w Wielkiej Brytanii. Lepiej pod tym wzglêdem jest nawet w najbied-
niejszych krajach �wiata takich jak Kambod¿a.

W lutym Sejm g³osami pos³ów koalicji rz¹dz¹cej odrzuci³ projekt ustawy
zak³adaj¹cej podniesienie kwoty wolnej od podatku. Wynik g³osowania
rozpêta³ burzê w internecie. Oficjalny facebookowy profil Platformy Oby-
watelskiej zosta³ zasypany komentarzami i pytaniami dotycz¹cymi kwoty
wolnej od podatku. Najpierw administratorzy strony masowo kasowali
nieprzychylne wpisy. Gdy w koñcu zostali zmuszeni, aby na niewygodne
pytania odpowiedzieæ, przedstawili �analizê�, w której starali siê dowie�æ,
¿e ni¿szy podatek dochodowy wcale nie by³by korzystny dla obywateli. W
ocenie PO: �Zwiêkszenie kwoty wolnej od podatku nie tylko nie poprawi-
³oby zatem sytuacji obywateli w najtrudniejszej kondycji finansowej i
spo³ecznej, ale nawet by j¹ pogorszy³o�. - Komentuj¹c takie brednie, nale-
¿a³oby u¿yæ s³ów powszechnie uznawanych za obra�liwe. Wysoko�æ
kwoty wolnej od podatku jest u nas skandalicznie, kompromituj¹co ni-
ska. W krajach Europy Zachodniej ludzie z takimi dochodami, jakie maj¹
Polacy, w zasadzie w ogóle nie p³ac¹ podatku dochodowego. U nas
podatek ten �ci¹ga siê nawet od najubo¿szych. Postêpowanie rz¹du PO,
który po raz kolejny zamrozi³ kwotê woln¹ od podatku, trudno nazwaæ
inaczej ni¿ ekonomiczn¹ wojn¹ z w³asnym narodem - mówi Janusz Szew-
czak, g³ówny ekonomista SKOK.

P³ac¹ nawet najbiedniejsi
Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi obecnie przepisami zwolnione z podatku do-



Manipulanci
Od momentu przejêcia rz¹dów przez PO i PSL w Polsce mamy ci¹g³y
kryzys. Przynajmniej takie przekonanie nam permanentnie w nasz¹ �wia-
domo�æ wt³aczaj¹. Brakuje pieniêdzy na s³u¿bê zdrowia, okradli nas z

Informacje �Solidarno�ci�
Terminowe umowy zostan¹ ograniczone

To efekt dzia³ania NSZZ �Solidarno�æ�. Maksymalny czas trwania umów
terminowych nie bêdzie móg³ przekroczyæ 36 miesiêcy, a okresy wypo-
wiedzenia zostan¹ zrównane. Sta³y Komitet Rady Ministrów zaakcepto-
wa³ zmiany w Kodeksie pracy przedstawione przez Ministerstwo Pracy i
Polityki Spo³ecznej. Czas obowi¹zywania umów terminowych o pracê,

chodowego s¹ roczne dochody w wysoko�ci nieprzekraczaj¹cej 3091 z³.
Ostatni raz kwota wolna od podatku zosta³a podwy¿szona w 2009 roku.
O ca³e dwa z³ote. Z kolei minimum egzystencji dla jednoosobowego go-
spodarstwa domowego, czyli minimalny dochód, który umo¿liwia biolo-
giczne przetrwanie to nieco ponad 521 z³ miesiêcznie, czyli ok. 6250 z³
rocznie. Innymi s³owy obecnie pañstwo zmusza do p³acenia podatku
dochodowego ludzi, którym uzyskiwany dochód nie starcza nawet na
zaspokojenie najbardziej podstawowych potrzeb ¿yciowych.

Gorzej ni¿ w Kambod¿y
Wysoko�æ kwoty wolnej od podatku w Polsce jest ¿enuj¹co niska w
porównaniu do innych krajów europejskich. W ogarniêtej kryzysem Gre-
cji po przeliczeniu na z³otówki wynosi ona ponad 20 tys. z³, we Francji 25
tys. z³, a w Niemczech grubo ponad 30 tys. z³. W Wielkiej Brytanii od 2015
roku kwota wolna od podatku zosta³a podniesiona do 10 tys. funtów,
czyli grubo ponad 50 tys. z³. Decyzja brytyjskiego rz¹du oznacza, ¿e ok. 3
mln najmniej zarabiaj¹cych obywateli tego kraju w ogóle nie zap³aci po-
datku dochodowego.

Blado wypadamy jednak nie tylko na tle wysokorozwiniêtych krajów Eu-
ropy Zachodniej. Na pocz¹tku stycznia rz¹d Kambod¿y, jednego z naj-
biedniejszych krajów �wiata podniós³ kwotê woln¹ od podatku o 60
proc. Po zmianach wynosi ona tam 800 tys. rieli miesiêcznie, czyli ok. 720
z³, co daje ponad 8600 z³ rocznie. To prawie trzy razy wiêcej ni¿ w Polsce.
PKB na g³owê mieszkañca w Kambod¿y jest 14 razy ni¿sze ni¿ w Polsce.

O¿ywiæ popyt
Podczas debaty nad projektem ustawy dotycz¹cej kwoty wolnej od po-
datku przedstawiciele partii rz¹dz¹cej podnosili argument, ¿e jej podnie-
sienie obni¿y³oby wp³ywy bud¿etowe z tytu³u podatku PIT o ok. 14 mld z³.
To prawda, ale owe 14 mld zosta³oby w kieszeniach Polaków. Jak wska-
zuje Janusz Szewczak, pieni¹dze te wzmocni³yby popyt wewnêtrzny sta-
nowi¹cy g³ówn¹ si³ê napêdow¹ ca³ej gospodarki. - Ludzie nie wywie�liby
przecie¿ tych pieniêdzy na Kajmany, tylko wydaliby je na zakupy w skle-
pach. Postêpowanie rz¹dz¹cych jest wyj¹tkowo szkodliwe dla gospodar-
ki. Takie dzia³anie jest przeciwskuteczne do jakichkolwiek prób o¿ywienia
koniunktury. Skorzysta na tym chyba tylko lobby bankowe maj¹ce prze-
mo¿ny wp³yw na obecn¹ w³adzê, bo ludzie zamiast robiæ zakupy za w³a-
sne pieni¹dze, w dalszym ci¹gu bêd¹ zmuszeni zaci¹gaæ kredyty kon-
sumpcyjne - wskazuje g³ówny ekonomista SKOK.

£ukasz Karczmarzyk, www.solidarnosckatowice.pl

odk³adanych pieniêdzy na OFE, rozgrabili i zrujnowali polskie zak³ady i
przedsiêbiorstwa, doprowadzili do ruiny polskie rolnictwo i do tego pod-
wy¿szaj¹ przeró¿ne podatki. Mo¿na wyliczaæ w nieskoñczono�æ � absur-
dów przybywa z ka¿dym dniem � jak krok po kroku doprowadzaj¹ pol-
skiego robotnika i rolnika do ¿ebractwa.

Jedyna grupa, która od o�miu lat ma siê bardzo dobrze w naszym kraju i
nie widaæ tam ¿adnych oznak recesji to prezydent, pos³owie koalicji i
rz¹d: premier, ministrowie oraz tabuny urzêdników i doradców. Mimo to
i tak w nieca³e piêæ lat oprócz przypinania orderów niczego porz¹dnego
gamonia nie potrafili nauczyæ. Spójrzmy obok siebie jaka ogromna wy-
sokop³atna armia wszelkiej ma�ci urzêdników pracuje na szczeblu cen-
tralnym i samorz¹dowym. Urzêdnicy, dyrektorzy departamentów, prezesi
spó³ek � to zaledwie czubek góry lodowej, a raczej pocz¹tek strumienia
publicznych, czyli zdaniem tego rz¹du niczyich pieniêdzy. Rz¹d oszczê-
dza na obywatelach w ka¿dej sprawie � zlikwidowali nawet ulgê interne-
tow¹. Jednocze�nie ten sam rz¹d pamiêta o sobie i nie ogranicza w tym
wzglêdzie wydatków. Wystarczy wspomnieæ o s³ynnych obiadkach war-
tych tysi¹ce z³otych ka¿dy. Jak pokazuj¹ wyniki wyborów ta grupa zaple-
cza politycznego dla obecnie rz¹dz¹cych, nie zastanawia siê czy uczest-
niczyæ w wyborach. Tam panuje �cis³a dyscyplina jak w karnej jednostce
wojskowej, oni potrafi¹ siê na ten jeden wyborczy dzieñ zmobilizowaæ,
id¹ ca³ymi rodzinami, bo doskonale wiedz¹, ¿e przez kolejn¹ kadencjê
rz¹dzenia przez ten oligarchiczny uk³ad, im ¿aden kryzys nie bêdzie strasz-
ny.

Widaæ wyra�nie ju¿ teraz, na pocz¹tku kampanii prezydenckiej, jak zacie-
kle broni¹ swojej ogromnej strefy wp³ywów i kasy, która szerokim stru-
mieniem uzupe³nia ich prywatne konta. Oni oddaj¹ g³os czy to w wybo-
rach prezydenckich, czy parlamentarnych bez zastanawiania siê i bez
wzglêdu np. na kompromituj¹cy sposób zachowania siê Komorowskie-
go. Niewa¿ne ile razy jeszcze o�mieszy w prostacki sposób siebie i urz¹d
jaki piastuje. Oni bêd¹ go wybierali. Równie¿ kolesi z PO i PSL, poniewa¿
maj¹ du¿o do stracenia. I wiedz¹ dok³adnie, ¿e jak d³ugo ten oligarchicz-
ny uk³ad biznesowo-polityczny bêdzie trwa³, to im gwarantuje ochronê i
nap³yw gotówki. Czêsto ludzie mnie pytaj¹ co my biedne robaczki, mani-
pulowane i okradane mo¿emy zrobiæ. Przede wszystkim zacz¹æ rozs¹d-
nie my�leæ i dzia³aæ, mobilizowaæ jeden drugiego i w nadchodz¹cych
wyborach prezydenckich i parlamentarnych za pomoc¹ kartki wyborczej
pu�ciæ ca³y ten oligarchiczny majdan z Bronkiem na czele w odstawkê. I
nie dajmy siê dalej og³upiaæ, ¿e jak kto inny ni¿ PO i PSL wygra wybory to
bêdzie wojna. Ona ju¿ prawie od o�miu lat trwa tylko my tego nie chcemy
dostrzec i zrozumieæ jak nami zmanipulowali, ¿e my biedacy k³ócimy i
bijemy siê miêdzy sob¹, a oni szyderczo siê u�miechaj¹ krêc¹c kolejne
interesy. Czy tego chcemy na kolejne lata? Czas och³on¹æ i podj¹æ w tym
roku dwie przemy�lane decyzje.

Zatroskany

Porady prawne
w ZG �Lubin�

Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ �Solidarno�æ� O/ZG �Lubin� dla wszyst-
kich swoich cz³onków Zwi¹zku nieodp³atnie oferuje us³ugê prawn¹ z
zakresu prawa pracy oraz cywilno-karnego. Dy¿ury prawnika bêd¹ odby-
wa³y siê w pierwszy i ostatni poniedzia³ek ka¿dego miesi¹ca. Wszyscy
chêtni do skorzystania z porady prawnej powinni przed terminem wizyty
prawnika zapisaæ siê telefonicznie na listê pod numerem telefonu (76)
748 26 05 lub (76) 748 55 63. Porady prawne udzielane bêd¹ od godz.
12.00 do 14.30.

Informacje z O/ZG
�Polkowice-Sieroszowice�

Regulamin Premiowania
Przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej NSZZ �Solidarno�æ� Bogus³aw Sza-
rek oraz Przewodnicz¹cy KPZD Jan M³ynarczyk dziêkuj¹ wszystkim cz³on-
kom zwi¹zku oraz pracownikom ZG �Polkowice-Sieroszowice� za przy-
bycie i merytoryczn¹ dyskusjê podczas spotkañ dotycz¹cych zmian w
Regulaminie Premiowania.

Zapewniamy, i¿ wszystkie propozycje przedstawione przez pracowników
na spotkaniach zostan¹ przekazane podczas negocjacji z pracodawc¹.

Komunikat ws. opieki prawnej
Przypominamy, i¿ z dniem 1 listopada 2014 r. Komisja Zak³adowa NSZZ
�Solidarno�æ� O/ZG �Polkowice-Sieroszowice� wspólnie z SYGNA Kon-
sorcjum Kancelarii Prawnych uruchomi³a program �OPIEKA PRAWNA�
dla wszystkich cz³onków �Solidarno�ci�.

Szczegó³y programu znajdziecie na naszej stronie internetowej www.so-
lidarnoscps.pl w zak³adce �opieka prawna�. Zachêcamy wszystkich cz³on-
ków zwi¹zku do osobistego odbioru kart wraz z dowodem osobistym w
biurze zwi¹zku na szybie SW-1.
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Podziel siê posi³kiem
Organizacja Zak³adowa NSZZ �Solidarno�æ� w Przedsiêbiorstwie Budo-
wy Kopalñ PeBeKa S.A. w Lubinie og³asza ��WI¥TECZN¥ AKCJÊ CHARY-
TATYWN¥�.

Zanim siê obejrzymy nadejd¹ �wiêta Wielkanocne i zasi¹dziemy do sto³u
w poczuciu dobrze spe³nionego obowi¹zku, ¿e dziêki naszej ofiarno�ci
inni te¿ �wiêtuj¹. Pomys³odawc¹ przy³¹czenia siê do akcji realizowanych
przez organizacje NSZZ �Solidarno�æ� oddzia³ów KGHM, jest nasz kolega
z KRG SG � Marcin Zawada. W zwi¹zku z powy¿szym Komisja Zak³adowa
NSZZ �Solidarno�æ� Przedsiêbiorstwa Budowy Kopalñ PeBeKa S.A. w
Lubinie APELUJE do cz³onków i sympatyków Solidarno�ci � do wszyst-
kich ludzi dobrej woli � o przekazywanie w ramach akcji charytatywnej
bonów na posi³ki profilaktyczne. Bony zostan¹ zamienione na ¿ywno�æ,
z której przed �wiêtami Wielkanocnymi zostan¹ zrobione paczki ¿ywno-
�ciowe i przekazane najubo¿szym rodzinom z ¿yczeniami �wi¹tecznymi
od górników.

Wszystkie osoby dobrej woli, chc¹ce wesprzeæ tak szlachetn¹ akcjê cha-
rytatywn¹, mog¹ przekazaæ swoje bony ¿ywno�ciowe w siedzibie Komisji
Zak³adowej w budynku D-26 pok. 110 � najpó�niej do 31 marca 2015 r.
� lub do naszych przedstawicieli na rejonie. Organizatorzy akcji z góry
dziêkuj¹ za wra¿liwo�æ i otwarte serce na potrzeby ludzi najbardziej
potrzebuj¹cych!

w³¹czaj¹c trzymiesiêczny okres próbny, bêdzie wynosi³ maksymalnie 36
miesiêcy. Wed³ug obecnie obowi¹zuj¹cych przepisów, po dwóch umo-
wach terminowych trzecia musi byæ podpisana na czas nieograniczony.
Luka w przepisach pozwala³a na przeci¹ganie tego okresu w nieskoñczo-
no�æ, np. gdy miêdzy drug¹ a trzeci¹ umow¹ mia³a miejsce miesiêczna
przerwa w zatrudnieniu. W listopadzie 2014 r. prezydium KK pozytywnie
oceni³o cel proponowanych przez MPiPS zmian, jednak liderzy zwi¹zkowi
uwa¿aj¹, ¿e ³¹czny okres terminowej umowy o pracê z wliczonym czasem
próbnym powinien byæ krótszy ni¿ wynika z propozycji ministerstwa i nie
powinien przekraczaæ 24 miesiêcy. - To wszystko to nic innego jak efekt
skargi NSZZ �Solidarno�æ� z³o¿onej do Komisji Europejskiej, która uzna³a
nasze zarzuty i nakaza³a Polsce zmiany � z zadowoleniem komentuje
decyzjê komitetu Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK. - Je�li nowe prawo
wejdzie w ¿ycie, bêdzie to du¿y krok w naprawianiu polskiego rynku
pracy, na którym w stosowaniu umów na czas okre�lony jeste�my euro-
pejskim liderem � dodaje. Obecnie w Polsce a¿ 27 proc. pracowników
zatrudnionych jest w ten sposób. To niemal dwa razy wiêcej ni¿ �rednia
unijna, która wynosi 14,2 proc.

Ro�nie liczba umów ��mieciowych�

Firmy zamiast podpisywaæ umowy o pracê, zawieraj¹ z pracownikami
kontrakty cywilnoprawne, alarmuje �Dziennik Gazeta Prawna� powo³uj¹c
siê na dane Pañstwowej Inspekcji Pracy. Nie boj¹ siê procesów ani wyso-
kich kar. - Z danych PIP wynika, ¿e 40 proc. umów zleceñ i 60 proc. umów
o dzie³o powinno byæ umowami o pracê - mówi Piotr Duda, przewodni-
cz¹cy KK - To jest patologia i to wykorzystuj¹ pracodawcy! W zesz³ym
roku inspekcja skontrolowa³a 52 tys. umów cywilnoprawnych. 15 proc.
z nich powinno byæ umowami o pracê. W stosunku do 2013 roku o 11
proc. wzros³a ilo�æ wykrytych przez inspektorów przypadków ³amania
zakazu zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach w³a�ciwych dla
stosunku pracy. Problem dotyczy m.in. agencji ochrony osób i mienia
oraz placówek handlowych, tak¿e tych wielkopowierzchniowych. W tych
sektorach gospodarki notuje siê systematyczny wzrost liczby skarg do-
tycz¹cych podstawy zatrudnienia. - Nale¿a³oby zwiêkszyæ uprawnienia
Pañstwowej Inspekcji Pracy, która nie ma obecnie prawa do wi¹¿¹cego
ustalenia czy umowa cywilna zastêpuje etat - komentuje Marcin Ziele-
niecki, ekspert KK. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy przedstawi³a jaki�
czas temu propozycjê, by osoby �wiadcz¹ce pracê na podstawie umów
cywilnoprawnych obj¹æ niektórymi przepisami kodeksu pracy, w tym
dotycz¹cymi wypoczynku i norm czasu. Wed³ug G³ównego Inspektora
Pracy ten pomys³ jest wart rozwa¿enia. PIP od dawna stara siê by do-
mniemanie istnienia stosunku pracy (ka¿dy, kto pracuje w miejscu i cza-
sie wyznaczonym przez pracodawcê, wykonuje jego polecenia, bez wzglê-
du na nazwê posiadanej umowy zatrudniony jako pracownik) trafi³o do
Kodeksu pracy, poniewa¿ dzisiaj s¹dy, gdy inspektorzy wnosz¹ powódz-
twa o ustalenie stosunku pracy, stoj¹ na gruncie zasady swobody umów
i równo�ci stron. �Solidarno�æ� od lat prowadzi kampaniê przeciwko tzw.
umowom �mieciowym, z których najwiêksza �Syf = Syzyf. Nie chcê zaczy-
naæ od nowa� przeprowadzona zosta³a jesieni¹ 2012 r. Efektem dzia³añ
Zwi¹zku jest wprowadzenie obowi¹zku odprowadzania sk³adek od umów
- zleceñ. Od stycznia 2016 r. osobom zatrudnionym na umowy zlecenia
bêd¹ potr¹cane sk³adki na ZUS, naliczane tylko do poziomu minimalnego
wynagrodzenia.

Rodzice nie bêd¹ decydowaæ - Sejm odrzuci³ projekt

Kolejny projekt obywatelski zosta³ dzisiaj odrzucony w Sejmie. Pos³owie
koalicji rz¹dowej odrzucili projekt nowelizacji ustawy o systemie o�wiaty
dotycz¹cy zniesienia obowi¹zku szkolnego dla sze�ciolatków. Oznacza
to, ¿e rodzice nie bêd¹ mogli sami zadecydowaæ, w jakim wieku pos³aæ
swoje dziecko do szko³y. Projekt przygotowany przez Stowarzyszenie
Rzecznik Praw Rodziców zak³ada³ powrót do zasady, ¿e to rodzice decy-
duj¹ o wieku rozpoczynania przez dziecko nauki oraz likwidacjê obowi¹z-
ku przedszkolnego dla piêciolatków. Podpisa³o siê pod nim ok. 300 tys.
obywateli. O odrzucenie dokumentu wnioskowa³a PO. �Za� g³osowa³o
233 pos³ów, 192 by³o przeciw, 6 wstrzyma³o siê od g³osu. - To kolejny
przyk³ad arogancji w³adzy, która wie lepiej, nie s³ucha swoich obywateli �
mówi Piotr Duda, szef NSZZ �Solidarno�æ� i dodaje - Zbli¿aj¹ siê wybory
i trzeba polityków rozliczaæ z tych decyzji. �Solidarno�æ� rozlicza pos³ów z
ich aktywno�ci w Sejmie i Senacie. Na stronie www.sprawdzampolity-
ka.pl mo¿na prze�ledziæ aktywno�æ pos³ów i senatorów w poszczegól-
nych g³osowaniach. Dziêki temu wyborcy bêd¹ mogli �wiadomie podej-
mowaæ decyzje dotycz¹ce kandydatów ze swoich okrêgów wyborczych.

Wkrótce równie¿ wyniki tego g³osowania pojawi¹ siê na stronie.

Bezrobocie zabija starsze osoby

Fala samobójstw bije rekordy. Osoby maj¹ce ponad 55 lat nie mog¹ sobie
poradziæ z problemem utraty �rodków do ¿ycia, podaje �Dziennik Gazeta
Prawna�. W 2014 roku samobójstw pope³ni³o 6165 osób, wynika z da-
nych policji. To rekordowy wynik od 1999 r., czyli od momentu, kiedy
dane zaczêto upubliczniaæ. Ze statystyk wynika, ¿e ¿ycie zabieraj¹ sobie
najczê�ciej osoby po 55. roku ¿ycia oraz nastolatkowie. Najbardziej nie-
pokoj¹cy jest ten trend u starszych osób, bo wed³ug danych policji,
liczba zgonów w grupie wiekowej 55-64 lata niepokoj¹co wzrasta. W
2002 roku policja odnotowa³a 681 takich przypadków, a w 2014 r. ok.
1300. Z analiz �DGP� wynika, ¿e wzrost pokrywa siê z rosn¹cym bezrobo-
ciem w tej grupie wiekowej. Statystyki Eurostatu zdaj¹ siê analizy po-
twierdzaæ, wed³ug badañ Polska znalaz³a siê w�ród sze�ciu unijnych
pañstw z najwy¿szym odsetkiem samobójstw w grupie 55 plus. Oprócz
braku sta³ych �rodków do ¿ycia, przyczyn¹ zabierania sobie ¿ycia jest
m.in. przewlek³a choroba, zawód mi³osny, nieporozumienia rodzinne oraz
choroba psychiczna.

Honorowi Dawcy Krwi w O/ZG �Polkowice-Sieroszowi-
ce� zapraszaj¹ do udzia³u w akcji pomocy potrzebuj¹-
cym

Wielkanocna Zbiórka
¯ywno�ci

Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzy¿a �Kro-
pla ¯ycia� w Oddziale Zak³ady Górnicze �Polkowice-Sieroszowice�
zachêca wszystkich cz³onków �Solidarno�ci� i pracowników Oddzia³u
do wziêcia udzia³u w Wielkanocnej Zbiórce ̄ ywno�ci. �Jajkiem Wiel-
kanocnym� mo¿na podzieliæ siê z najbardziej potrzebuj¹cymi zosta-
wiaj¹c kartkê na ¿ywno�æ u swojej Planistki. Akcja trwa do 30 marca.
Klub HDK jeszcze przed �wiêtami Wielkanocnymi przeka¿e potrze-
buj¹cym ¿ywno�æ, ¿eby mogli godnie i rado�nie �wiêtowaæ.


