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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

Rocznice sierpniowe z udzia³em
Prezydenta RP w Lubinie
W 35. rocznicê tragicznych wydarzeñ lubiñskich, tegoroczne obchody
podpisania porozumieñ sierpniowych odbêd¹ siê w Lubinie. 30 sierpnia br. odbêdzie siê posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ Solidarnoæ, a 31 sierpnia br. z udzia³em Prezydenta RP Andrzeja Dudy
odbêd¹ siê uroczystoci pod pomnikiem Pamiêci Ofiar Lubina 1982 r.
Posiedzenie Komisji Krajowej rozpocznie siê 30 sierpnia o godz. 14.00 w
sali konferencyjnej Hotelu Europa (ul. Miroszowicka 1). Uroczystoci rocznicowe 31 sierpnia rozpoczn¹ siê od z³o¿enia kwiatów na cmentarzu
komunalnym (ul. Cmentarna 1) o godz. 10.00. O godz. 11.00 w kociele
pw. Matki Boskiej Czêstochowskiej (ul. Hugo Ko³³¹taja 4) odprawiona
zostanie uroczysta msza wiêta, po której uczestnicy przejd¹ pod pomnik
Pamiêci Ofiar Lubina 1982 r. (Wzgórze Zamkowe), gdzie o godz. 13.00
planowany jest apel poleg³ych. W dalszej czêci wrêczone zostan¹ odznaczenia pañstwowe. O 13.45 planowane jest wyst¹pienie Prezydenta
RP Andrzeja Dudy. Po przemówieniach nast¹pi sk³adanie kwiatów.
31 sierpnia 1982 r. w³adza komunistyczna dopuci³a siê w Lubinie zbrodni. W wyniku dzia³añ milicji i ZOMO t³umi¹cych manifestacjê z okazji
drugiej rocznicy podpisania porozumieñ sierpniowych od kul zginê³y 3
osoby (Micha³ Adamowicz, Andrzej Trajkowski i Mieczys³aw Poniak), a
kilkanacie zosta³o rannych.
Tegoroczne centralne obchody 37. rocznicy podpisania porozumieñ sierpniowych, a tak¿e wiêta pañstwowego Dnia Wolnoci i Solidarnoci z
racji okr¹g³ej rocznicy wydarzeñ lubiñskich odbêd¹ siê w³anie w Lubinie.

KGHM: zmiany w tabeli
zaszeregowañ stanowisk
W dniu 10 sierpnia 2017 r. dosz³o do spotkania stron Zak³adowego
Uk³adu Zbiorowego Pracy KGHM Polska Mied S.A. Pracodawcê reprezentowali Dyrektor Naczelny ds. zarz¹dzania strategicznego Andrzej Zbróg i Dyrektor departamentu zarz¹dzania zasobami ludzkimi i
wynagrodzeniami Zdzis³aw Lopko. Jedynym tematem spotkania by³a
propozycja zmiany w Za³¹czniku nr 1 (tabela zaszeregowañ stanowisk) do ZUZP zainicjowana przez Sekcjê Krajow¹ Górnictwa Rud
Miedzi NSZZ Solidarnoæ i zg³oszona wspólnie przez wszystkie organizacje zwi¹zkowe dotycz¹ca zwiniêcia i rozwiniêcia kategorii
osobistego zaszeregowania ka¿dego stanowiska.
Zarz¹d przysta³ na rozwi¹zanie w postaci zwiniêcia i rozwiniêcia o jedn¹
kategoriê osobistego zaszeregowania ka¿dego stanowiska pracy, np. stanowisko Operatora samojezdnych maszyn górniczych zamiast kategorii
od 8 do 13 bêdzie zaszeregowane od 9 do 14. Takie rozwi¹zanie pozwoli
na odblokowanie mo¿liwoci uzyskania podwy¿ki pracownikom z wieloletnim sta¿em pracy, którzy osi¹gaj¹c maksymaln¹ stawkê nie mogli ju¿
mieæ podniesionej p³acy zasadniczej. Dodatkowo 935 zatrudnionych (w
tym 870 pod ziemi¹ na stanowiskach robotniczych) na minimalnych
stawkach przewidzianych na poszczególnych stanowiskach zostanie
automatycznie przeszeregowanych ju¿ od 1 wrzenia  w przypadku
wspomnianego wczeniej Operatora samojezdnych maszyn górniczych

osoby zaszeregowane na 8 kategorii zostan¹ przeszeregowane na 9 kategoriê osobistego zaszeregowania.
O dokonanie powy¿szej zmiany wnioskowa³ Przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ Józef Czyczerski w pimie z 16 marca 2017 r.:
Bior¹c pod uwagê rozmowy i negocjacje na temat wzrostu wynagrodzeñ w 2017 r. oraz po przeprowadzonej analizie dostarczonych materia³ów ws. p³ac pracowniczych w imieniu Sekcji Krajowej Górnictwa Rud
Miedzi NSZZ Solidarnoæ domagamy siê:
1. Przygotowania porozumienia, którego celem bêdzie zwiniêcie i rozwiniêcie o jedn¹ kategoriê stawek osobistego zaszeregowania ujêtych w Za³. Nr 1 ZUZP.
2. Przeniesienie rodków finansowych z Premii C-1 poprzez w³¹czenie
ich do stawek osobistego zaszeregowania.
W naszej ocenie dalsze tolerowanie niepokoj¹cych tendencji w wynagrodzeniach Spó³ki prowadzi do patologii i wymaga oczywistych zmian.
Dyrektor Andrzej Zbróg potwierdzi³ kontynuacjê rozmów we wrzeniu
m.in. w sprawie wykluczenia podatku od miedzi i srebra przy wyliczaniu
nagrody rocznej z zysku dla pracowników oraz Regulaminu Premiowania
w zwi¹zku z premi¹ C-1.

KGHM: spotkanie
ws. ubezpieczeñ grupowych
W dniu 27 lipca br. mia³o miejsce spotkanie informacyjne dotycz¹ce
ubezpieczeñ grupowych, gdzie przedstawiono prezentacjê z wyszczególnionymi warunkami proponowanymi przez dotychczasowego ubezpieczyciela PZU, z którym w³anie prowadzone s¹ negocjacje.
Zgodnie ze z³o¿on¹ propozycj¹ wysokoæ sk³adki dla pracownika, wielkoci i zakresy ubezpieczeñ pozostaj¹ na tym samym poziomie. Jedyna
zmiana dotyczy podwy¿szenia kwoty za czêæ ubezpieczenia p³aconego
przez pracodawcê.
Na wniosek Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ
zostan¹ jeszcze przedstawione Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Organizacje zwi¹zkowe zobowi¹za³y siê przekazaæ uwagi i propozycje zmian na
podstawie zg³oszonych przez pracowników w¹tpliwoci, zastrze¿eñ i
negatywnych dowiadczeñ, które mia³y miejsce do tej pory. Po przekazaniu wniosków ubezpieczyciel ustosunkuje siê do nich. Nowe warunki
ubezpieczenia maj¹ obowi¹zywaæ od 1 stycznia 2018 r.

Spotkanie z Ministrem Energii
Minister Energii Krzysztof Tchórzewski i Wiceminister Energii Grzegorz Tobiszowski przyjechali 9 sierpnia br. z wizyt¹ do KGHM Polska
Mied S.A. Spotkanie rozpoczê³o siê od prezentacji wyników produkcyjnych przez poszczególnych dyrektorów kopalñ, zak³adów wzbogacania rud, hut i zak³adu hydrotechnicznego. W nastêpnej kolejnoci
ministrowie spotkali siê z cz³onkami Rady Nadzorczej z wyboru za³ogi. NSZZ Solidarnoæ reprezentowali Józef Czyczerski i Bogus³aw
Szarek. Na spotkaniu poruszono najistotniejsze sprawy dotycz¹ce
funkcjonowania Polskiej Miedzi.

Wiod¹cym tematem by³ podatek od wydobycia niektórych kopalin i ju¿
dwuletnie zobowi¹zanie polityczne Prawa i Sprawiedliwoci w tym wzglêdzie. Józef Czyczerski podobnie jak na niedawnym spotkaniu z Ministrem
Tchórzewskim w Katowicach zasugerowa³, ¿eby w pierwszej kolejnoci
wprowadziæ rozwi¹zania eliminuj¹ce wp³yw podatku na wynagrodzenie
pracowników. Mo¿na to osi¹gn¹æ poprzez porozumienie z Zarz¹dem i
NSZZ Solidarnoæ nie widzi przeszkód do realizacji czêci zobowi¹zania
na szczeblu spó³ki. Dodatkowo sam podatek powinien byæ tak ukszta³towany, ¿eby KGHM by³ konkurencyjny. Innymi s³owy powinien byæ wliczony w koszty uzyskania przychodu, tak jak to ma miejsce zarówno w przypadku obowi¹zywania podobnego podatku w innych krajach, jak i innych podatków obowi¹zuj¹cych w Polsce. Bogus³aw Szarek przypomnia³,
¿e prace rz¹du nad podatkiem trwaj¹ ju¿ prawie dwa lata i najwy¿sza pora
przedstawiæ rozwi¹zanie.
Minister Tchórzewski stwierdzi³, ¿e b³êdem przy wprowadzaniu podatku
by³ zapis mówi¹cy, i¿ nie stanowi on kosztów uzyskania przychodu 
powinien byæ traktowany jak ka¿dy inny podatek. Zgodnie ze z³o¿on¹
obietnic¹ maj¹ byæ prowadzone rozmowy o dwutorowym za³atwieniu
sprawy, czyli poza pracami nad zmian¹ ustawy tak¿e rozwa¿enie propozycji NSZZ Solidarnoæ ws. wy³¹czenia podatku od miedzi i srebra przy
wyliczaniu nagrody rocznej z zysku. Po spotkaniu z przedstawicielami
za³ogi w Radzie Nadzorczej Ministrowie zjechali pod ziemiê szybem G-25
w Zak³adach Górniczych Rudna.

O/ZG Polkowice-Sieroszowice:
informacja dla cz³onków zwi¹zku
Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ w KGHM Polska Mied S.A.
O/ZG Polkowice-Sieroszowice informuje, ¿e we wspó³pracy z Financial Solutions ruszy³ program rabatowy Nadajemy lepszy kierunek Twoim finansom.
Karta, któr¹ w ramach programu otrzyma ka¿dy cz³onek NSZZ Solidarnoæ O/ZG Polkowice-Sieroszowice, uprawnia przede wszystkim do
indywidualnej obs³ugi w zakresie: kredytów hipotecznych i gotówkowych oraz ubezpieczeñ i programów oszczêdnociowych na specjalnych warunkach tylko dla naszych cz³onków. Dziêki karcie mo¿na równie¿ korzystaæ ze zni¿ek oferowanych przez partnerów programu. Wchodz¹c na stronê www.rozwiazaniafinansowe.pl/solidarnosc mo¿na dowiedzieæ siê wiêcej na temat karty i programu oraz zapoznaæ siê z regulaminem.
Zachêcamy wszystkich cz³onków do zg³aszania siê osobicie po odbiór
karty w biurze zwi¹zku NSZZ Solidarnoæ na szybie SW-1 w godzinach
6.00-14.00.

mowa³, ¿e wydawanie posi³ków i napojów regeneracyjnych realizowane
jest przez Lubinpex, z którym w ostatnim czasie renegocjowano warunki
w zwi¹zku z inflacj¹ i wzrostem kosztu wiadczonych us³ug.
W naszej ocenie jest to unikniêcie odpowiedzi na pytanie dotycz¹ce niedoszacowania wartoci posi³ków regeneracyjnych. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e za³oga pracuje w coraz trudniejszych warunkach. Sekcja Krajowa
Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ oczekuje podjêcia rozmów w
tym zakresie.

Nowy cz³onek Zarz¹du KGHM
Decyzj¹ Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied S.A. z dnia 24 lipca br. do
Zarz¹du KGHM Polska Mied S.A. powo³any na Cz³onka Zarz¹du zosta³
Ryszard Jakowski. Zgodnie z podan¹ informacj¹ bêdzie pe³ni³ funkcjê
Wiceprezesa ds. produkcji. Nowy cz³onek zarz¹du wype³ni wakat po Piotrze Walczaku, który zrezygnowa³ z pe³nienia funkcji z dniem 13 czerwca
br.

Korekta w górê pensji minimalnej
 ci¹gle poni¿ej oczekiwañ
NSZZ Solidarnoæ
Podniesienie minimalnego wynagrodzenia w 2018 r. do 2100 z³ brutto i stawki godzinowej do 13,70 z³ proponuje w projekcie rozporz¹dzenia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo³ecznej. Rz¹d wczeniej godzi³ siê na korektê w górê pensji minimalnej do 2080 z³.
Podniesienie p³acy minimalnej do poziomu 2160 z³ domaga siê NSZZ
Solidarnoæ, co oznacza³oby, ¿e minimalna osi¹gnê³aby pu³ap
blisko 48 proc. przeciêtnego wynagrodzenia.
Przypomnijmy, ¿e 6 czerwca br. rz¹d zarekomendowa³ podwy¿szenie p³acy minimalnej w 2018 r. do poziomu 2080 z³ brutto, czyli o 80 z³, a
minimalnej stawki godzinowej z 13 do 13,50 z³. Ju¿ na ówczesnym etapie
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo³ecznej proponowa³o w czasie
konsultacji, ¿eby minimalne wynagrodzenie wynosi³o 2100 z³. Z kolei
pracodawcy w Radzie Dialogu Spo³ecznego proponowali, by p³aca minimalna wzros³a jedynie o ustawowy wskanik  do 2050 z³. Kwestia ustalenia minimalnej stawki jest wci¹¿ procedowana. Ostateczn¹ decyzjê ws.
minimalnej stawki godzinowej Rada Ministrów podejmie do 15 wrzenia
br.

Wymiana pism ws. posi³ków
profilaktycznych

 Od samego pocz¹tku mówilimy, ¿e w sytuacji wzrostu gospodarczego, bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy, dynamicznego wzrostu wynagrodzeñ chcemy utrzymaæ relacjê minimalnego wynagrodzenia do przeciêtnego wynagrodzenia na tym poziomie, jaka by³a w tym roku, ¿eby ta
relacja wynosi³a ponad 47 proc.  wyjania³a minister El¿bieta Rafalska,
argumentuj¹c, ¿e w obecnym otoczeniu gospodarczym s¹ przes³anki do
tego, aby podnieæ minimaln¹ p³acê do 2100 z³.

Przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ Józef Czyczerski wystosowa³ do Prezesa Zarz¹du KGHM Polska Mied S.A. pismo ws. posi³ków profilaktycznych. Przewodnicz¹cy
zwróci³ uwagê m.in. na niedoszacowanie wartoci posi³ków regeneracyjnych.

Ministerstwo przewiduje, ¿e w wyniku wzrostu p³acy minimalnej zwiêksz¹
siê wp³ywy do sektora finansów publicznych z tytu³u podatku dochodowego oraz sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne, zdrowotne i fundusze. W
efekcie wzrostu p³acy minimalnej wzrosn¹ dochody rozporz¹dzalne gospodarstw domowych.

W imieniu Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ zwracam siê z proba o przedstawienie pe³nej informacji dotycz¹cej umów i
zasad realizacji zobowi¹zañ pracodawcy dotycz¹cych posi³ków regeneracyjnych. Od wielu lat wartoæ posi³ków regeneracyjnych za jeden przepracowany dzieñ pracy nie uleg³ zmianie i w naszej ocenie jest niedoszacowany.  czytamy w pimie Przewodnicz¹cego Józefa Czyczerskiego.

Wed³ug GUS, liczba pracowników otrzymuj¹cych wynagrodzenie w wysokoci obowi¹zuj¹cej w 2017 r. p³acy minimalnej wynosi ok. 1,4 mln. W
swoich badaniach GUS nie bierze pod uwagê firm zatrudniaj¹cych mniej
ni¿ 10 pracowników. A to g³ównie w ma³ych przedsiêbiorstwach zarobki
s¹ najni¿sze, co oznacza, ¿e liczba osób z minimalnym wynagrodzeniem
mo¿e byæ znacznie wiêksza.

Na zapytanie w imieniu Prezesa Zarz¹du odpowiedzi udzieli³ Dyrektor
Naczelny ds. Zarz¹dzania Strategicznego Andrzej Zbróg. W pimie mo¿na
przeczytaæ informacjê, ¿e posi³ki oraz napoje profilaktyczne wydawane
s¹ przez pracodawców zgodnie ze spoczywaj¹cym na nich obowi¹zkiem
regulowanym odpowiednimi przepisami prawa tj. Rozporz¹dzeniem Rady
Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posi³ków i
napojów (Dz.U.96.60.279). Powy¿szy wymóg jest dodatkowo zapisany
w par. 69 Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy w uzgodnieniu z zak³adowymi organizacjami zwi¹zkowymi.. Dodatkowo pracodawca poinfor-

Przypomnijmy, ¿e od 1 stycznia 2017 roku minimalne wynagrodzenie za
pracê wynosi 2 tys. z³ brutto. a minimalna stawka godzinowa to 13 z³.
Minimalna stawka godzinowa obejmuje nie tylko osoby na umowach
zlecenia, ale te¿ samozatrudnionych, którzy jednoosobowo wiadcz¹
us³ugi dla firm.
Propozycja MRPiPS oznacza wzrost p³acy minimalnej o 100 z³. Je¿eli tak
siê stanie, podwy¿ka najni¿szego wynagrodzenia za pracê bêdzie mniejsza ni¿ w zesz³ym roku, gdy wzros³o ono o 150 z³. To, o ile wzronie p³aca

minimalna w przysz³ym roku, bêdzie zale¿a³o od tego, czy strona spo³eczna wypracuje wspólne stanowisko. Jeli Rada Dialogu Spo³ecznego nie
dojdzie do porozumienia w tej sprawie, wówczas wysokoæ p³acy minimalnej zostanie ustalona przez rz¹d w drodze rozporz¹dzenia.
Podniesienie p³acy minimalnej do poziomu 2160 z³, czego domaga siê
Solidarnoæ, oznacza³oby, ¿e wzronie ona o 8 proc. i osi¹gnie pu³ap
blisko 48 proc. przeciêtnego wynagrodzenia.
By³by to kolejny, istotny krok w stronê realizacji jednego z najwa¿niejszych postulatów zwi¹zku, jakim jest podniesienie p³acy minimalnej do
poziomu 50 proc. redniego wynagrodzenia. Postulat ten znalaz³ siê w
obywatelskim projekcie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, przygotowanym przez Solidarnoæ w 2012 roku. Algorytm zawarty w tym dokumencie zak³ada uzale¿nienie podwy¿szania p³acy minimalnej od wzrostu
PKB.
Wzrost p³acy minimalnej oznacza tak¿e automatyczne podwy¿szenie innych wiadczeñ, takich jak odprawa przy zwolnieniu grupowym, wynosz¹ca do 15-krotnoci p³acy minimalnej, dodatek za pracê w porze nocnej, wynagrodzenie za czas przestoju. Od wysokoci p³acy minimalnej
ustalana jest tak¿e podstawa wymiaru zasi³ku chorobowego i macierzyñskiego. Na podniesieniu p³acy minimalnej skorzystaj¹ tak¿e pracownicy
zatrudnieni na stawce godzinowej, która jest waloryzowana wraz ze wzrostem najni¿szej pensji.
ASG, www.solidarnosc.gda.pl

Chcemy, by PiS wywi¹za³o
siê z zobowi¹zañ
Przed wyborami PiS deklarowa³o: program 500 plus, przywrócenie
wieku emerytalnego, ograniczenie handlu w niedzielê. Program 500
plus bez pomocy rodzinom, aby wiêcej czasu mog³y powiêciæ na
wspólne wychowanie dzieci, jest programem u³omnym  mówi Piotr
Duda przewodnicz¹cy NSZZ Solidarnoæ w rozmowie z Ew¹ Zarzyck¹ z
Tygodnika Solidarnoæ.
 Czy Solidarnoæ zrezygnowa³a ju¿ z walki o prawo do emerytury
zwi¹zane z kryterium sta¿owym? 35 lat sk³adkowych dla kobiet i 40
dla mê¿czyzn?
 Zapisalimy to w porozumieniu z panem Prezydentem RP, ale doskonale o tym wiemy, ¿e bez zgody rz¹du i klubu parlamentarnego Prawa i
Sprawiedliwoci ta inicjatywa nie ma szans na pozytywny fina³. A obecnie
zgody nie ma. Z drugiej strony na przyk³adzie istniej¹cych obecnie wczeniejszych emerytur widaæ, ¿e bywa tak: w pi¹tek odchodzi kto na wczeniejsz¹ emeryturê, a w poniedzia³ek zatrudnia siê na tym samym stanowisku pracy. To jest patologia. Trzeba najpierw uszczelniæ ten system, a to
pieñ przysz³oci. Na razie rozpoczêlimy dyskusjê o emeryturach pomostowych.
 Dla pracuj¹cych w szczególnych warunkach lub wiadcz¹cych pracê o szczególnym charakterze? Lecz one s¹ wygaszane. W 2040 r.
maj¹ byæ wyp³acane ostanie.
 To s¹ emerytury dla tych, którzy ciê¿ko pracuj¹. Chcemy, aby je przywrócono, nie wygaszano. Gdy pomys³ wygaszania pomostówek siê pojawi³,
protestowalimy razem z OPZZ. Prezydent Lech Kaczyñski ustawê zawetowa³. Ale Sejm weto prezydenckie odrzuci³ m.in. g³osami SLD. Mówi¹c
wprost, pomostówki zosta³y sprzedane za wiadczenia kompensacyjne
dla nauczycieli. I dzi to jedyna grupa, która takie uprawnienia ma. A my
chcemy, by to prawo mieli nie tylko nauczyciele, ale wszyscy, którzy ciê¿ko pracuj¹. I to jest dzisiaj naszym priorytetem.
Proszê te¿ pamiêtaæ, ¿e o pomostówkach w roku 2012, gdy PO-PSL
podwy¿szy³o wiek emerytalny, nikt nawet nie myla³. O kryterium sta¿owym te¿. Wydawa³o siê wówczas wszystkim, oprócz oczywicie Solidarnoci, ¿e wieku emerytalnego sprzed reformy ju¿ nie da siê przywróciæ.
Uda³o siê. I to jest dla nas najwa¿niejsze. Komisja Krajowa uzna³a, ¿e
priorytetem jest przywrócenie wieku emerytalnego sprzed reformy, a nie
przechodzenie na emeryturê z okresu sk³adkowego.
 PO twierdzi, ¿e przywrócenie wieku emerytalnego skoñczy siê g³odowymi emeryturami.
 Ci hiPOkryci w ogóle nie powinni siê na ten temat wypowiadaæ. Bo
doskonale wiedz¹, ¿e mo¿na pracowaæ do mierci, i mieæ g³odow¹ emeryturê. Przecie¿ jej wysokoæ zale¿y nie tyle od przepracowanych lat, ale,

a mo¿e przede wszystkim, od okresu sk³adkowego. Na przyk³ad kobieta
musi mieæ odprowadzane sk³adki przez 20 lat, by mieæ gwarancjê minimalnej emerytury. I trzeci czynnik  tu siê k³ania nasza kampania sprzed
kilku lat, Godna p³aca, godna emerytura. Kluczowa jest wysokoæ zarobków. Z marnych pensji bêdzie marna emerytura. Od tych czynników
zale¿y wysokoæ przysz³ej emerytury. I to s¹ fakty, a nie k³amstwa i manipulacje przekazywane przez totaln¹ opozycjê.
 Do tego dochodzi jeszcze kondycja FUS. Im mniej osób p³aci sk³adki, tym pieniêdzy na emerytury mniej.
 Dlatego jestemy zdziwieni propozycjami wy³¹czenia kolejnych grup z
tego obowi¹zku. I dlatego np. nie zgadzamy siê na mikrozus. 9 milionów
Polaków pracuj¹cych na umowê o pracê systemu nie utrzyma. I dlaczego
tak zatrudnieni maj¹ odprowadzaæ sk³adki od rzeczywistego dochodu, a
inni od deklarowanego? ¯e to niby ogranicza ich wolnoæ? Swobodê
dzia³alnoci gospodarczej? A nasz¹ ograniczaæ mo¿na? To jest jawne
dyskryminowanie pracowników zatrudnionych na umowy o pracê.
 Coraz g³oniej w kontekcie ZUS mówi siê o emeryturach obywatelskich. To rozwi¹zanie do przyjêcia?
 Mo¿emy o tym rozmawiaæ. Ale ewentualne zmiany powinny dotyczyæ
pracowników, którzy w dniu wejcia nowych przepisów rozpoczn¹ swoj¹
pracê zawodow¹. A nie tych, którzy ju¿ koñcz¹ aktywnoæ zawodow¹ i
przez ca³y jej okres odprowadzali sk³adki do systemu ubezpieczeñ spo³ecznych.
 Czy rz¹d krêci w sprawie ograniczenia handlu w niedzielê? Co i rusz
pojawiaj¹ siê jakie rewelacje w tej sprawie.
 I rz¹d krêci, i klub parlamentarny PiS krêci. Wprawdzie nie ca³y, ale krêci.
Dlatego cieszy stanowisko episkopatu, który jednoznacznie nas popar³,
apel podczas pielgrzymki Rodziny Radia Maryja te¿ ma swoj¹ wartoæ i
si³ê oddzia³ywania. To jest decyzja polityczna, ale decyzj¹ polityczn¹ by³o
te¿ zobowi¹zanie, jakie w kampanii wyborczej przyj¹³ PiS. Dzisiaj chcemy
tylko realizacji tych zobowi¹zañ. Przed wyborami PiS deklarowa³o: program 500 plus, przywrócenie wieku emerytalnego, ograniczenie handlu
w niedzielê. Program 500 plus bez pomocy rodzinom, aby wiêcej czasu
mog³y powiêciæ na wspólne wychowanie dzieci, jest programem u³omnym.
Niedawno przewodnicz¹cym podzespo³u, który zajmuje siê naszym projektem obywatelskim, zosta³ Janusz niadek i wierzê, ¿e projekt ustawy
szybko stanie siê obowi¹zuj¹cym aktem prawnym. Chcia³bym tak¿e za
porednictwem Tygodnika Solidarnoæ podziêkowaæ pos³owi Janowi
Mosiñskiemu za pracê w podkomisji, osobisty wk³ad i zaanga¿owanie w
procedowaniu projektu obywatelskiego ustawy o ograniczeniu handlu
w niedziele.
 Czy dialog spo³eczny przechodzi kryzys?
 To s¹ dwa obszary. Dialog instytucjonalny i dialog bran¿owy.
 Zacznijmy od instytucjonalnego. Od RDS.
 Jest wiele rzeczy, które wymagaj¹ zmian. Np. projekty ustaw poselskich
wci¹¿ nie s¹ konsultowane przez Radê Dialogu Spo³ecznego
 To taka furtka dla rz¹dz¹cych?
 Nie wiemy do koñca, ile projektów jest faktycznie poselskich, a które s¹
przygotowane przez rz¹d, a pos³owie tylko wprowadzaj¹ je pod obrady
sejmu, aby omin¹æ konsultacje. Zdecydowanie jest z tym problem. Je¿eli
chodzi o dialog na poziomie komisji senackich czy samego Senatu, to i
marsza³ka Karczewskiego, i ca³y Senat mo¿na postawiæ za wzór. Niestety,
nie mo¿na tego powiedzieæ o Sejmie i marsza³ku Kuchciñskim. Dotychczas nie zosta³o Sejmowi przedstawione sprawozdanie z prac RDS-u, ono
powinno byæ z³o¿one ju¿ prawie rok temu. W Senacie sprawozdanie zosta³o przedstawione ju¿ dwukrotnie, w Sejmie ani razu.
 Dlaczego tak jest?
 Trudno powiedzieæ. Pan marsza³ek Kuchciñski ³amie ustawê o Radzie
Dialogu Spo³ecznego i nie wykonuje swoich obowi¹zków. Nawet nie
odpisuje na pisma, które w tej sprawie s¹ do niego kierowane. Niezale¿nie
od tego, czy ja je pisa³em, czy teraz pani przewodnicz¹ca Bochniarz. Ale
tak d³u¿ej byæ nie mo¿e.
 Jest jeszcze problem zmiany ustawy o Radzie Dialogu Spo³ecznego.
 To ju¿ jest nasza wewnêtrzna, RDS-u sprawa i kancelarii prezydenta RP,
bo nowelizacja ustawy o RDS mo¿e nast¹piæ tylko poprzez projekt prezydencki.
 Tylko Solidarnoæ chce uczyniæ z RDS niezale¿n¹ instytucjê. Dlacze-

go pozostali partnerzy spo³eczni nie popieraj¹ zwi¹zku?
 Uwa¿amy, ¿e s¹ minimalistami. Wystarczy im to, co jest. Uwa¿aj¹, ¿e
wzmocnienie dialogu spo³ecznego to wzmocnienie ich organizacji. A ja
uwa¿am, ¿e trzeba wzmacniaæ dialog jako instytucjê. Wtedy bêdziemy
powa¿niej traktowani, chocia¿by przez Sejm. Nie mo¿emy byæ tylko jakim tam biurem przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Spo³ecznej.
Podczas obrad RDS niejednokrotnie kole¿anki i koledzy mówi¹ o instytucji Rady Dialogu Spo³ecznego. A takiej instytucji nie ma. Dlatego chcemy
zmiany ustawy o RDS. Traktowanie rady jako platformy dialogu spo³ecznego to minimalistyczne podejcie. Uwa¿am, ¿e trzeba podj¹æ temat wiêkszej autonomi. Trzeba rozmawiaæ.
 Wiêc Solidarnoæ z tego nie zrezygnuje?
 Absolutnie nie, bo to by³o dla nas najwa¿niejsze. Nam zale¿y na silnej
Radzie Dialogu Spo³ecznego, a nie na wzmacnianiu, poprzez ni¹, poszczególnych organizacji. Organizacje wchodz¹ce w sk³ad Rady Dialogu
Spo³ecznego powinny siê same wzmacniaæ poprzez sw¹ codzienn¹ dzia³alnoæ.
 Obserwuj¹c to, co siê dzieje, nasuwa siê wniosek, ¿e o ile dialog
instytucjonalny potyka siê, kuleje, to dialog bran¿owy le¿y.
 Szczególnie tu bryluje minister Radziwi³³. Dlatego nie dziwi mnie decyzja Sekretariatu Ochrony Zdrowia Solidarnoci o zawieszeniu prac w
zespole bran¿owym przy ministrze. Ustawa dotycz¹ca minimalnego wynagrodzenia dla pracowników ochrony zdrowia jest nie do przyjêcia. Zupe³nie nie taka by³a nasza idea, nam chodzi³o o wszystkich pracowników.
Ministerstwo Finansów udowadnia, ¿e to zbyt du¿y koszt, nie zgadzamy
siê z tym. I mamy na to w³asne wyliczenia. Skoro PiS jest takie czu³e na
sprawiedliwoæ spo³eczn¹, to powinno wiedzieæ, ¿e ta ustawa deprecjonuje pracowników, którzy pracuj¹ w zawodach niemedycznych, a s¹ tak
samo szpitalowi czy przychodni potrzebni. Nie bêdziemy blokowali tej w
du¿ej czêci pozytywnej ustawy, ale bêdê rozmawia³ z panem Prezydentem RP, ¿e nie rozwi¹zuje ona problemu wynagrodzeñ wszystkich pracowników ochrony zdrowia.
 W innych ministerstwach ni¿ resort ministra Radziwi³³a jest lepiej?
 Mamy olbrzymie problemy w hutnictwie, przemyle energoch³onnym.
To jest bardzo du¿a bran¿a, szczególnie wa¿na dla l¹ska. Tamtejsza Wojewódzka Rada Dialogu Spo³ecznego opracowa³a bardzo dobry program
zrównowa¿onego rozwoju dla województwa l¹skiego. Zrobi³a to, choæ
wcale nie musia³a, bo to nie jest zadanie dla zwi¹zków zawodowych i
pracodawców. A teraz ten program jest w jakiej czêci deprecjonowany
przez Ministerstwo Rozwoju. Bêdê o tym rozmawia³ z premierem Morawieckim. Bran¿owy dialog w ogóle jest trudny. By³by o niebo ³atwiejszy,
gdyby w Polsce mo¿na by³o zawieraæ bran¿owe uk³ady zbiorowe pracy.
To by wiele u³atwi³o nie tylko nam, stronie zwi¹zkowej, ale i stronie rz¹dowej. Nie musia³aby siê anga¿owaæ w tego rodzaju spory.
 Nie ma u nas takich uk³adów, choæ gdzie indziej to norma. Dlaczego
w Polsce nie?
 Bo zwi¹zki zawodowe nie maj¹ partnera z drugiej strony. Prawdopodobnie 15 padziernika odbêdzie siê kolejny szczyt Unii Europejskiej powiêcony filarowi spo³ecznemu UE. A w nim bardzo istotn¹ rolê odgrywaj¹
takie uk³ady. Wiêc na prze³omie wrzenia i padziernika przygotowujemy,
jako Solidarnoæ, du¿¹ konferencjê powiêcon¹ ponadzak³adowym, bran¿owym zbiorowym uk³adom pracy. Chcê, aby na ni¹ przyjecha³ przewodnicz¹cy EKZZ Luca Vincentini.
 Jak do idei uk³adów podchodz¹ polscy pracodawcy?
 Dla BCC np. to redniowieczne archaizmy. Ale Business Centre Club to
bardziej klub dyskusyjny. Tak naprawdê pracodawców zrzeszaj¹ Pracodawcy RP i Lewiatan.
 Wiêc co oni mówi¹ o uk³adach bran¿owych?
 Wyczekuj¹. Podchodz¹ to tego zagadnienia, mówi¹c delikatnie, bardzo
ostro¿nie. Dlatego chcemy na tej konferencji pokazaæ znaczenie uk³adów
bran¿owych stronie rz¹dowej. Po to, by siê aktywnie w to w³¹czy³a.
 Jak? Ma zmuszaæ do ich zawierania?
 Chodzi o promowanie bran¿owych ponadzak³adowych zbiorowych
uk³adów pracy. A jest na to dobry czas, bo przecie¿ pracuje komisja kodyfikacyjna, która opracowuje nowy kodeks pracy. Gdyby ideê uk³adów w
nim zawrzeæ, wtedy, np. ¿adna ustawa o ograniczeniu handlu w niedzielê

nie by³aby potrzebna. Mo¿na by to umieciæ w uk³adzie bran¿owym, bez
anga¿owania rz¹du i parlamentu. Ale nie tylko uk³ady bran¿owe mi siê
marz¹. Trzy lata temu na zimowej szkole EKZZ w Kopenhadze mówi³em,
szczególnie do skandynawskich zwi¹zkowców:  Je¿eli tak g³ono krzyczycie o dumpingu p³acowym, o tym, ¿e korporacje przenosz¹ siê np. do
Polski, bo tu s¹ ni¿sze koszty pracy, to zacznijmy rozmawiaæ o ponadnarodowych uk³adach zbiorowych pracy. Gdy zarobki w ca³ym koncernie
bêd¹ takie same, bez wzglêdu na to, czy jego zak³ad znajduje siê w Polsce,
Czechach czy w Niemczech, nie bêdzie dumpingu p³acowego Wiêc nie
rozmawiajmy tylko o wspólnych pakietach socjalnych, o tym, ile pracownik ma dostaæ rocznie np. sa³atek, tylko rozmawiajmy o naprawdê podstawowej sprawie. Uwa¿am, ¿e to jest najkrótsza droga do tego, by du¿a
czêæ polskich pracowników zarabia³a na poziomie starej piêtnastki UE. I
to jest kierunek, w którym chcemy iæ  uk³ady zbiorowe. Ponadnarodowe, bran¿owe, ponadzak³adowe i zak³adowe. Takim rozwi¹zaniem powinni byæ zainteresowane wszystkie strony. (...)

Oddaj krew w sierpniu!
Zgodnie z uchwa³¹ XXII Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarnoæ od 2008 r. sierpieñ zosta³ ustanowiony Miesi¹cem Honorowego Krwiodawstwa NSZZ Solidarnoæ. To wyraz wdziêcznoci za pontyfikat Jana Paw³a II i praktyczna realizacja Jego nauki. Dlatego Solidarnoæ jak co roku apeluje do cz³onków Zwi¹zku, aby w tym miesi¹cu w sposób szczególny zaanga¿owali siê w tê akcjê.
Krwi nie zast¹pi ¿aden specyfik. Ka¿dego roku z krwi korzysta ponad 2
mln chorych. Krew jest baz¹ dla wielu podstawowych leków i nie da siê jej
wyprodukowaæ. Krew mo¿na oddawaæ w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Adresy i telefony przedstawiamy poni¿ej.
Na stronach internetowych centrów krwiodawstwa mo¿na znaleæ informacje o bie¿¹cych potrzebach stacji oraz o wyjazdowych akcjach pobierania krwi. Dzieñ oddawania krwi jest wolny od nauki, pracy. Nale¿y pamiêtaæ o zabraniu odpowiedniego zawiadczenia ze stacji krwiodawstwa.
Oddaj¹c krew prosimy poinformowaæ punkt poboru, ¿e oddajemy j¹ w
ramach akcji Dni Honorowego Krwiodawstwa S.
Terenowy Oddzia³ LEGNICA Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Iwaszkiewicza 5 59-220 Legnica, tel. 76 721 16 88, http://legnica.rckik.com.pl
Terenowy Oddzia³ LUBIN ul. Bema 5 59-300 Lubin tel. 76 746 88 70,
http://lubin.rckik.com.pl
Terenowy Oddzia³ G£OGÓW ul. Kociuszki 15 67-200 G³ogów tel. 76 831
49 23, http://glogow.rckik.com.pl

XXXV Ogólnopolska
Pielgrzymka Ludzi Pracy
Ka¿dego roku, w trzeci¹ sobotê i niedzielê wrzenia, odbywa siê Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasna Górê. W tym roku pielgrzymka
odbêdzie siê w dniach 16-17 wrzenia. Po raz pierwszy zorganizowana
zosta³a w 1983 r. przez b³. ks. Jerzego Popie³uszkê (kapelana i obecnie
patrona NSZZ Solidarnoæ) dla robotników Huty Warszawa. Rok
póniej, uczestnicy pielgrzymki przybyli z wielu rejonów Polski i modlili
siê w uroczystej Mszy. w. o dobr¹ i godn¹ pracê oraz o w³aciwe traktowanie pracowników.
Region Zag³êbie Miedziowe NSZZ Solidarnoæ bêdzie organizowa³
wyjazd na Pielgrzymkê. Szczegó³owe informacje bêd¹ zamieszczone na
stronie internetowej www.solidarnosc.org.pl/legnica/nowa/
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