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W ostatnich dniach w mediach g³o�no zrobi³o siê o
mo¿liwo�ci sprzeda¿y reszty akcji KGHM przez rz¹d

Prywatyzacja KGHM
jeszcze w tym roku?

Jak informuje �Puls Biznesu� rz¹d choæ dementuje pog³oski, to
jednak z pewno�ci¹ rozwa¿a tak¹ mo¿liwo�æ. Na dzieñ dzisiej-
szy pakiet wszystkich akcji w rêkach Skarbu Pañstwa szacuje siê
na oko³o 11 mld z³. Ministerstwo Skarbu zapewne obawia siê, ¿e
w przysz³o�ci taka okazja mo¿e siê nie powtórzyæ a ceny akcji
obecnie bij¹ wszelkie rekordy.

Zgodnie z nasz¹ wiedz¹ taka informacja medialna jest to pewnego
rodzaju rozeznanie w terenie, a wiêc sprawdzenie nastrojów spo-
³ecznych, oczekiwanie na ruch ze strony osób i organizacji sprzeci-
wiaj¹cych siê prywatyzacji a tak¿e próba oswojenia pracowników
KGHM z tak¹ my�l¹, aby emocje zd¹¿y³y opa�æ.

Jednak¿e �Puls Biznesu� zauwa¿a równie¿, ¿e same prognozowane
zyski mog¹ wynie�æ 8 mld z³. Zainwestowane we w³a�ciwy sposób
mog³yby przynie�æ znacznie wiêcej korzy�ci ni¿ pozbycie siê na
zawsze tak dochodowej Spó³ki. Zwa¿ywszy na to jak rz¹d Donalda
Tuska postêpuje z najbardziej strategiczn¹ dla pañstwa bran¿¹ ener-
getyczn¹ - jest siê czego obawiaæ.

Chcieliby�my przedstawiæ stanowisko �Solidarno�ci� w sprawie
prywatyzacji elektrowni ENEA:

�Podtrzymujemy negatywn¹ opiniê w sprawie �prywatyzacji� (prze-
pañstwowienia) ENEA S.A. Uwa¿amy, ¿e utrata kontroli pañstwa
nad Spó³k¹ z bran¿y energetycznej jest bezdenn¹ g³upot¹ i krzywd¹
dla spo³eczeñstwa.
 
¯adne wcze�niejsze argumenty na korzy�æ prywatyzacji ze strony
rz¹dowej nie przekonuj¹ zwi¹zków zawodowych o ich s³uszno�ci.
Fa³szyw¹ w za³o¿eniu jest teza, g³oszona przez Platformê Obywa-
telsk¹, ¿e �mniej pañstwa w gospodarce� sprzyja rozwojowi i przy-
sporzy dobrobytu obywatelom. Przyk³adem w tym miejscu jest sy-
tuacja na Wêgrzech gdzie powszechna utrata kontroli pañstwa nad
procesami gospodarczymi doprowadzi³a do g³êbokiego kryzysu.
 
Celowo nie zauwa¿a siê, w procesie prywatyzacji losu dziesi¹tków
tysiêcy ludzi pracy, podporz¹dkowanych neoliberalnej �bajdzie� o
tworzeniu takiej warto�ci, która s³u¿y tylko akcjonariuszom. Z zim-
na krwi¹ skazuje siê na nêdzê ogó³ obywateli dla uratowania wybor-
czego wizerunku partii, która fa³szywie g³osi has³a czynienia dobra
dla Polski, a tak naprawdê jest kosztownym trwaniem u w³adzy.
 
Protestujemy przeciwko takiej w³adzy i procesom skazuj¹cym nas
na wiek nêdzy w imiê chorych aspiracji polityków. Nie zgadzamy siê
na utratê kontroli, we w³asnym kraju, nad przedsiêbiorstwami ener-
getycznymi oraz ich zasobami w imiê rozdawnictwa, jakim jest obec-
na prywatyzacja.
 
Wnosimy o prawdziw¹ debatê, która na�wietli rzetelny obraz proce-
sów prywatyzacyjnych odnosz¹cych siê do przedsiêbiorstw ener-
getycznych, jako kluczowych i strategicznych dla gospodarki kraju.

Nieprzyjêcie kolejny raz propozycji rozmów, ze strony administracji
rz¹dowej, przed prywatyzacj¹ ENEA S.A., bêdzie sygna³em dla ruchu
spo³ecznego (zwi¹zków zawodowych) do dzia³añ, które wyka¿¹ �wia-
dom¹ zdradê w zachowaniu w³adzy, która wystêpuje przeciw intere-
som obywateli.�

S³owa te odzwierciedlaj¹ równie¿ nasz¹ sytuacjê. O ile w przypadku
bran¿y energetycznej zawsze s¹ zyski, o tyle w bran¿y surowcowej
ju¿ niekoniecznie. Gdy cena miedzi spada, zaczynaj¹ siê problemy.
Jednak¿e trzeba zauwa¿yæ, ¿e mied� od jakiego� czasu ze wzglêdu na
rozwój technologiczny, sta³a siê surowcem bardzo po¿¹danym, tym
bardziej ¿e Polska Mied� jest bardzo dobrej jako�ci.

Referenda za nami i jeste�my przygotowani na tak¹ ewentualno�æ,
wiêc gdy kiedy� przyjdzie taki moment, musimy razem stan¹æ w obro-
nie swoich miejsc pracy!

Jeszcze nie os¹dzono Jana M. ze ZZ Pracowników Do-
³owych za �kolonijne przekrêty� a w mediach g³o�no o
kolejnym skandalu

Rodzinny biznes
w KGHM

Ostatnie doniesienia Gazety Wroc³awskiej (z dnia 25.01.2011r.)
nie pozostawiaj¹ ¿adnych w¹tpliwo�ci. Niestety nie skoñczy³o
siê na grabie¿ach kasy z funduszu socjalnego na kwotê 67 tys.
z³ m. in. przez Jana M., przewodnicz¹cego Krajowego Zwi¹zku
Zawodowego Pracowników Do³owych w KGHM. Teraz za nowy
biznes wziê³a siê� jego ¿ona.

Zwyczajem w KGHM jest zlecanie prowadzenia szkoleñ spó³ce In-
terferie. Odej�ciem od regu³y sta³o siê przekazanie organizacji szko-
lenia tajemniczej spó³ce Geo-Bau z siedzib¹ w lubuskiej wsi Jesion-
ka. Sk¹d ta nag³a zmiana? Dziennikarzom Gazety Wroc³awskiej po
¿mudnych poszukiwaniach sekretnej spó³ki uda³o siê j¹ odnale�æ
dopiero w Krajowym Rejestrze S¹dowym, gdzie ¿ona Jana M. figu-
ruje na stanowisku wiceprezesa a te�ciowa jest prezesem!

Dziennikarze pytaj¹c Jana M. oraz jego ¿onê o spó³kê Geo-Bau i
szkolenia zlecone przez KGHM, uzyskali wymijaj¹ce odpowiedzi �
po³¹czenie niewiedzy i amnezji. Ze wzglêdu na tajemnicê handlow¹
nie jeste�my w stanie okre�liæ ile wspomniana firma zarobi³a � bê-
dziemy z³o�liwi i zapytamy: ile KGHM przep³aci³?

Przypomnijmy, ¿e przeciw Janowi M. wraz z o�mioma innymi oso-
bami toczy siê postêpowanie w s¹dzie. Wed³ug prokuratury od
2000 r. do 2003 r. wy³udzi³ 67 tys. z³ z funduszu socjalnego, korzy-
staj¹c z dofinansowania na kolonie dla dzieci. Sytuacja mia³a miej-
sce w kopalni Polkowice-Sieroszowice. Wy³udzenia polega³y na
wystawianiu �lewych� faktur za rzekome zagraniczne wyjazdy kolo-
nijne dzieci, które w rzeczywisto�ci nigdzie nie wyje¿d¿a³y, za� tro-
skliwi tatusiowie dzielili siê pieniêdzmi z Panem Janem.

Sprawa ma te¿ swój polityczny wymiar: Ujawniona piêæ lat temu
afera nie zakoñczy³a jednak kariery Jana M. w KGHM. Jeszcze rok



temu politycy PO z Grzegorzem Schetyn¹ na czele chêtnie stawali z
nim do fotografii. �ci¹gniête z internetowej galerii pos³a Norberta
Wojnarowskiego zdjêcia, na których marsza³ek �ciska d³oñ Janowi
M., kr¹¿¹ po kopalni z podpisem sugeruj¹cym szemrane interesy. �
informuje Gazeta Wroc³awska.

Jan M. jest przyk³adem cz³owieka, któremu zale¿y wy³¹cznie na
w³asnej karierze i pieni¹dzach. Spotkania z politykami Platfor-
my Obywatelskiej, którzy obiecali nie prywatyzowaæ KGHM-u po
czym z³amali obietnicê, s¹ karygodne i �wiadcz¹ o tym w jak
g³êbokim powa¿aniu ma górników ten cwaniak. Dlatego apeluj-
my do wszystkich cz³onków Zwi¹zku Zawodowego Pracowników
Do³owych, aby porzucili zwi¹zek, w którym pewna grupa osób
�trzyma w³adzê� dla realizacji w³asnych interesów.

KGHM Polska Mied� S.A. kontynuuje wykup wysprze-
dawanego przez Skarb Pañstwa maj¹tku

Za Miedziowe pieni¹dze!
Najwiêkszy udzia³owiec KGHM Polska Mied� S.A. � Skarb Pañ-
stwa (31,75%) decyduje o wszystkim. Czy wykup uzdrowisk, któ-
rych tak chêtnie Ministerstwo Skarbu siê pozbywa, jest dobrym
posuniêciem, czy po raz kolejny wyrzuceniem pieniêdzy w b³o-
to?

Skarb Pañstwa pomimo posiadania mniej ni¿ trzeci¹ czê�æ udzia³ów
desygnuje do sk³adu rady nadzorczej tej spó³ki wszystkich jej cz³on-
ków, oprócz cz³onków z wyboru za³ogi, którzy s¹ w zdecydowanej
mniejszo�ci - trwaj¹ ju¿ prace rz¹dz¹cych nad uniemo¿liwieniem pra-
cownikom wprowadzania w sk³ad rady swoich przedstawicieli. Na-
tomiast rada nadzorcza decyduje o sk³adzie zarz¹du spó³ki. Ta zale¿-
no�æ powoduje, ¿e zamierzenia ministra SP s¹ i musz¹ byæ realizo-
wane przez w³adze spó³ki. W latach rz¹dów SLD wypracowane pie-
ni¹dze zniknê³y w czelu�ci Konga (kilkaset mln z³) i kilka mld z³ chy-
bionego hedgingu. W latach Prawa i Sprawiedliwo�ci wypracowane
zyski wyssa³a czarna dziura bud¿etowa. Podczas obecnych rz¹dów
Platformy Obywatelskiej Skarb Pañstwa ³askawie pozostawia czê�æ
zysku w spó³ce, w zamian oczekuj¹c, ¿e w³adze z jego nadania, pie-
ni¹dze zamiast na celowe inwestycje w infrastrukturê spó³ki - rozwój
polskiej miedzi, przeka¿¹ je do SP za w niczym nie przydatne w pro-
dukcji i przetwarzaniu miedzi i srebra zakupy firm, których w³a�cicie-
lem jest Skarb Pañstwa. Prowadzona polityka zasilania kasy pañ-
stwowej pieniêdzmi z kasy KGHM powoduje, ¿e pracownikom od
trzech lat nie waloryzuje siê p³acy podstawowej.

Co dla pracownika KGHM przyniesie zakup kilku uzdrowisk? Czy
pracownicy bêd¹ czerpaæ profity w postaci chocia¿by zni¿ek na us³ugi
w tych uzdrowiskach lub wyjazdów organizowanych i (czê�ciowo)
finansowanych przez pracodawcê? Nie oszukujmy siê. Celem jest
�zatkanie� dziury bud¿etowej - co bêdzie za rok? Te¿ dziura, ale wte-
dy trzeba bêdzie sprzedaæ ju¿ co� wiêkszego�

�Dlaczego pielêgniarka ma zarabiaæ piêciokrotnie mniej
od sprz¹taczki w KGHM� - g�o prawda czyli z³ote my-
�li z Gazety Wybiórczej

KGHM � raj na ziemi?
Wed³ug Gazety Wyborczej pracownicy KGHM zarabiaj¹ 8700z³
brutto i dostali 18 pensji a to wci¹¿ okazuje siê byæ zbyt ma³o.
Dla porównania i przedstawienia bardziej realnej sytuacji do-
dam, ¿e jeden z naszych �wiêtej Pamiêci kolegów, który zgin¹³
pod koniec grudnia, mia³ stawkê osobistego zaszeregowania
1420z³ brutto!

Zauwa¿yli�my ostatnio du¿¹ aktywno�æ u redaktora Kokota i jego
gesty wobec opcji rz¹dz¹cej. Czy¿by Micha³ Kokot szed³ �ladem
Micha³a Tuska i ma cich¹ nadziejê na wyjazd do Chin? Bierzemy

równie¿ pod uwagê mo¿liwo�æ aspiracji na jak¹� ciep³¹ posadkê -
specjalistów od PR nigdy za wiele!

Prezes Wirth w wywiadzie udzielonym redaktorowi Kokotowi sprze-
ciwia siê podwy¿kom, których domagaj¹ siê Zwi¹zki Zawodowe.
Sobie podwoiæ pensjê mo¿na, pracownikom daæ po 300z³ ju¿ ciê¿-
ko. Co ciekawe swoj¹ podwy¿kê Herbert Wirth t³umaczy dobrym
prowadzeniem spó³ki a za dobrze wykonan¹ pracê nale¿¹ siê prze-
cie¿ profity. No tak, tutaj pojawia siê problem. Otó¿ nie mo¿na daæ
pracownikom podwy¿ek, bo po pierwsze gdyby cena miedzi znacz-
nie spad³a, to firma mia³aby k³opot ze wzglêdu na zbyt du¿e koszty
produkcji, a po drugie dostali przecie¿ pieni¹dze z zysku i to im
powinno wystarczyæ. Wszystko fajnie, ale skoro ta dobra kondycja
firmy jest zale¿na od ceny miedzi, to jaka w tym zas³uga obecnego
Zarz¹du?! Poza tym, skoro nie mo¿na daæ podwy¿ek w momencie,
gdy firma bardzo dobrze prosperuje i nie mo¿na daæ, gdy cena mie-
dzi spada, to kiedy do cholery bêd¹ te podwy¿ki?! Czy oni maj¹
pracowników za idiotów?

Na pytanie redaktora Kokota �czy nie obawia siê strajku� Herbert
Wirth odpowiada nastêpuj¹co: �Nie. Przecie¿ pracownik nie bêdzie
wywo³ywa³ strajku, gdy jest syty i bogaty. W ostatnim czasie �rednia
p³aca wzros³a w KGHM o ponad 600 z³. Je�li wci¹¿ bêdzie ros³a, a
mimo to nadal bêd¹ pojawiaæ siê kolejne ¿¹dania, trzeba bêdzie
wo³aæ przys³owiowego lekarza. Jest gdzie� granica tego chochole-
go tañca.�. Musimy przyznaæ, ¿e zaciekawi³a nas ta wypowied�, jed-
nak¿e brakuje nam w niej logiki. Skoro syci i bogaci pracownicy
g³osuj¹ w referendum za strajkiem, to dlaczego mieliby nie strajko-
waæ � czy Pan Prezes mo¿e wreszcie przestaæ obra¿aæ pracowni-
ków?! �rednia p³aca wzros³a o 600z³? Przyznajemy, ¿e prezes to ma
poczucie humoru! Wiêksze zyski oznaczaj¹ wy¿sze p³ace � co siê
stanie je�li w przysz³ym roku nie bêdzie wcale zysków? Pensje wte-
dy dramatycznie spadn¹, czy Herbert Wirth wyrówna pracownikom
wyp³aty zwiêkszaj¹c zaszeregowania chocia¿by o 300z³ (ju¿ nie wspo-
minaj¹c, ¿e powinno byæ 600z³)?  Dodatkowo �rednia p³aca w KGHM
wzros³a tak¿e �dziêki� podwy¿kom dla Zarz¹du, ale kto by o tym
pamiêta³? Micha³ Kokot � dziennikarz arcydociekliwy i szukaj¹cy
prawdy zapomnia³ niestety o te kilka spraw Prezesa Wirtha zapy-
taæ�

Wadliwa ustawa pozwala odebraæ pracownikom czê�æ
dni �wi¹tecznych

�S� zaskar¿y ustawê
o �Trzech Królach�

Po zaakceptowaniu przez Prezydenta rz¹dowej ustawy o ustano-
wieniu �wiêta Trzech Króli nie pozostaje nam nic innego, jak
skierowanie jej do Trybuna³u Konstytucyjnego. Razem z ustaw¹
po cichu �przepchniêto� zapis likwiduj¹cy mo¿liwo�æ odzyski-
wania dnia wolnego, je�li �wiêto wypada w sobotê. Sprawê ko-
mentuje Dzia³ Informacji Komisji Krajowej.

Szkoda, ¿e pan prezydent wchodzi w rolê rz¹du, który nie prowadzi
dialogu i traktuje Komisjê Trójstronn¹ jak punkt informacyjny a nie
miejsce konsultacji i uzgadniania projektów � komentuje decyzjê
prezydenta Bronis³awa Komorowskiego w sprawie podpisania usta-
wy o przywróceniu dnia wolnego w �wiêto Trzech Króli, przewodni-
cz¹cy NSZZ �Solidarno�æ� Piotr Duda.

Szef �S� zapowiada, ¿e Zwi¹zek sam skieruje do Trybuna³u Konstytu-
cyjnego podpisan¹ przez prezydenta ustawê. ¯a³ujê, ¿e pan prezy-
dent nie pochyli³ siê nad naszym wyst¹pieniem do niego, poniewa¿
naszym zdaniem ustawa odbiera pracownikom uprawnienia. My nie
kapitulujemy, sami skierujemy sprawê do Trybuna³u Konstytucyjne-
go i mamy nadziejê, ¿e Trybuna³ uwa¿nie przyjrzy siê sprawie � doda-
je Duda. Szef �S� zapowiada, ¿e stanie siê to w trybie pilnym, w
najszybszym mo¿liwym terminie.

W �rodê szef Solidarno�ci, zwróci³ siê do Prezydenta Bronis³awa
Komorowskiego by przed podpisaniem nowelizacji ustawy ustana-
wiaj¹cej 6 stycznia dniem wolnym od pracy wyst¹pi³ do Trybuna³u



Konstytucyjnego o zbadanie zgodno�ci z Konstytucj¹ art. 1 tej usta-
wy.

W pi�mie wys³anym do prezydenta Piotr Duda zwraca³ uwagê, ¿e
nowelizacja przywracaj¹ca wolne w �wiêto Trzech Króli zawiera rów-
nie¿ rozwi¹zania bardzo niekorzystne dla pracowników. Ustawa znosi
bowiem obowi¹zuj¹cy do tej pory zapis, ¿e je¿eli �wiêto (nie tylko
Trzech Króli, ale tak¿e ka¿dy inny dzieñ �wi¹teczny, np. 1 Maja czy
Bo¿e Narodzenie) przypada w dniu wolnym wynikaj¹cym z rozk³adu
czasu pracy w przeciêtnie piêciodniowym tygodniu pracy (czyli naj-
czê�ciej w sobotê), to obni¿a ono wymiar czasu pracy. W zamian
pracodawcy mieli obowi¹zek udzieliæ dnia wolnego w innym termi-
nie.

Tymczasem zapisy nowelizacji dadz¹ pracodawcy mo¿liwo�æ wy-
znaczania dnia wolnego od pracy innego ni¿ niedziela w³a�nie na
przypadaj¹cy w tygodniu dzieñ �wi¹teczny. Inaczej mówi¹c - w ta-
kim tygodniu sobota dla pracowników stanie siê zwyk³ym dniem
roboczym.

W apelu do prezydenta Piotr Duda przypomnia³, ¿e Solidarno�æ od
d³u¿szego czasu zabiega³a o naprawienie krzywdy wyrz¹dzonej li-
kwidacj¹ �wiêta Trzech Króli przez re¿im komunistyczny na pocz¹t-
ku lat 60-tych. Jednak sposób w jaki to zrobiono jest niemo¿liwy do
zaakceptowania zarówno z punktu widzenia podstawowych intere-
sów pracowników jak te¿ potrzeby poszanowania zapisów Konsty-
tucji.

Z pamiêtnika Donalda
�Cudotwórcy�

Poniedzia³ek, 3.01.2011 r.

W stosunkach z Rosjanami nie mamy ostatnio dobrej passy. Ju¿
wiele tygodni temu uprzedza³em W³adimira z Moskwy, ¿e mo¿na siê
spodziewaæ wielu krytycznych uwag ze strony Polski. Z kolei Bronek
powtarza³, ¿e problemów nie powinno byæ, bo sprawa jest arcybole-
�nie prosta. No i teraz, po naszych uwagach do ich raportu, Rosja-
nie s¹ z nas niezadowoleni... Za to w polityce krajowej wszystko pod
kontrol¹! Na jutro szykuje siê bardzo fajna debata na temat odwo³a-
nia Czarka. Wiadomo, ¿e nie ma takiej si³y, która mog³aby Czarka
odwo³aæ... ̄ eby przypomnieæ ch³opakom dawne dobre czasy, zawo-
³a³em: �Panowie, policzmy g³osy!�. Wszyscy siê roze�miali... Czarek
zostanie w rz¹dzie. W tej sprawie móg³bym zgodziæ siê z Bronkiem.
Sprawa jest arcybole�nie prosta.

Wtorek, 4.01.2011 r.

Jak to dobrze, ¿e Micha� by³ na wycieczce w Chinach! Za bilet zap³a-
ci³y PKP, wiêc nikt ¿adnych kosztów nie musia³ ponosiæ, a ch³opak
mia³ wycieczkê ¿ycia. Dodatkowo, dziêki temu wyjazdowi, dzisiaj
odnios³em wielkie medialne zwyciêstwo. W czasie debaty jeden z
pos³ów opozycji t³umaczy³ mi, ¿e Chiñczycy maj¹ koleje szybsze od
naszych, i z ¿yczeniami, ¿eby�my siê poprawili, wrêczy³ mi krawat
ich �szybkich kolei�. Od razu siê zorientowa³em, ¿e to nie mo¿e byæ
krawat chiñskich kolejarzy... By³ inny od tego, jaki dosta³em od Mi-
chasia! Okaza³o siê, ¿e to by³ krawat z Tajwanu. Wy�mia³em pecho-
wego pos³a za brak profesjonalizmu. Polityk mo¿e mieæ problemy z
kolejami, drogami, stadionami i mostami, ale w pijarowskich prze-
pychankach musi byæ perfekcyjny!

Czwartek, 6.01.2011 r.

Media lubi¹ tematy zastêpcze. Zamiast mówiæ o tym, co wa¿ne (np.
o boiskach z piêkn¹, wysok¹ na 40 milimetrów sztuczn¹ traw¹) dzien-
nikarze zajmuj¹ siê jakimi� d³ugami i emeryturami. W rozmowach z
nimi najlepiej radzi sobie Jola z ministerstwa pracy. Ci¹gle ¿artuje, ¿e
im wiêcej pieniêdzy zabierzemy z OFE do bud¿etu, tym lepiej dla
przysz³ych emerytów, bo ich emerytury bêd¹ wy¿sze i bezpieczniej-
sze. Musieliby�my tylko jako� wynagrodziæ straty ch³opakom z miê-
dzynarodowych instytucji finansowych. Jola wyliczy³a, ¿e przez
zmianê systemu emerytalnego zarz¹dzaj¹cy OFE strac¹ 500 mln z³
op³at i prowizji rocznie.

Sobota, 8.01.2011 r.

Nie rozumiem tych ataków na rz¹d. Nawet Leszek, który ju¿ 20 lat
temu swoimi reformami o ma³o nie doprowadzi³ do cudu gospodar-
czego, zacz¹³ nas krytykowaæ. Jakby nie widzia³, ¿e bronimy Polski!
Chcemy uchroniæ j¹ przed populistami, demagogami i nacjonalista-
mi, którzy chc¹ dorwaæ siê do w³adzy na fali kryzysu. Wprowadzenie
propozycji Leszka doprowadzi do rozruchów ulicznych, a wtedy my
stracimy w³adzê, a i prowizje OFE mog¹ wtedy przepa�æ! Lepiej o
tym nawet nie my�leæ... Na szczê�cie przyszed³ czas na urlop. W³o-
chy ci¹gle nie bankrutuj¹. Jadê na narty w Dolomity!

Niedziela, 9.01.2011 r.

Dzwoni³a Angela. Gratulowa³a mi pomys³u na urlop. Pomoc¹ dla
W³och zajmie siê dopiero, jak za³atwi sprawê Portugalii i Hiszpanii,
wiêc mogê spokojnie wypoczywaæ. Obieca³a Polsce pomoc marke-
tingow¹! Dziennikarze znów bêd¹ mogli siê przekonaæ, jak silna jest
nasza pozycja w Europie, bo Angela za³atwi³a dla nas bardzo fajne-
go go�cia. Za tydzieñ przy�le do nas tego faceta, którego kiedy�
wybra³a na prezydenta Unii Europejskiej! Jak to on ma na imiê?
Chyba Herman. Angela wspomnia³a, ¿e ruroci¹g pod Ba³tykiem bê-
dzie trochê blokowa³ nasze porty, ale dopóki dziennikarze siê tym
nie interesuj¹, to nie ma siê czym przejmowaæ.

Nie róbmy polityki,
budujmy lotniska

1. Po klêsce zwi¹zanej z brakiem reakcji na og³oszenie raportu MAK co
ponoæ by³o zwi¹zane z tym, ¿e przy Premierze Tusku nie by³o jego PR-
owskiego guru Igora Ostachowicza, wygl¹da na, ¿e wspomniany
doradca wróci³ ju¿ z urlopu. W ostatni poniedzia³ek mieli�my ju¿ uro-
czysto�æ 500 dni do rozpoczêcia mistrzostw Europy w 2012, któr¹
Premier Tusk wykorzysta³ do wizyty na budowie stadionu w Gdañ-
sku, jednej z 4 aren sportowych tej imprezy.

By³y przemówienia, które do z³udzenia przypomina³y te z gospodar-
skich wizyt Edwarda Gierka na ró¿nego rodzaju budowach w latach
70-tych i w³a�nie podczas swojego wyst¹pienia Donald Tusk powie-
dzia³ �¿e kluczowe dla Euro ale przecie¿ tak¿e dla Polski po turnieju s¹
lotniska. Zyskaj¹ one du¿o wiêksze mo¿liwo�ci które w przypadku
Warszawy, Poznania, Wroc³awia i Gdañska oznaczaj¹ prawie dwu-
krotnie wiêksz¹ ilo�æ operacji na godzinê�.

2. Do niedawna jeszcze kluczowe dla bezkolizyjnego odbycia siê Euro-
2012 i rozwoju Polski by³y autostrady i drogi ekspresowe, a tak¿e
zmodernizowane linie kolejowe po których mia³y mkn¹æ szybkie po-
ci¹gi. Po blama¿u kolei zwi¹zanych z nowym rozk³adem jazdy, a na-
stêpnie niemo¿no�ci¹ dowiezienia tysiêcy Polaków na �wiêta Bo¿e-
go Narodzenia i Nowy Rok i konieczno�ci¹ obrony przed odwo³aniem
Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka (zakoñczonej zreszt¹
sukcesem i wrêczeniem ministrowi bukietu ró¿ ), trudno siê chwaliæ
modernizacj¹ polskiej kolei.

Zreszt¹ zaraz po tych wydarzeniach kolei odebrano czê�æ pieniêdzy
europejskich na inwestycje i przeznaczono na inne zadania. Podob-
nie jest z budow¹ autostrad i dróg ekspresowych, które do tej pory
by³y sztandarowymi inwestycjami tej ekipy rz¹dowej. Od momentu
kiedy dos³ownie z dnia na dzieñ trzeba by³o zmniejszyæ d³ugo�æ bu-
dowanych dróg o ponad 1000 km i zrezygnowaæ z ponad z budowy
ponad 40 obwodnic wa¿nych miejscowo�ci na g³ównych po³¹cze-
niach drogowych, tak¿e i ta dziedzina nie nadaje siê do og³aszania
kolejnych sukcesów rz¹du Tuska. Zreszt¹ opiniotwórcze �rodowiska
i samorz¹dowcy z ró¿nych regionów kraju nie zamierzaj¹ tak ³atwo
zaakceptowaæ gilotyny rz¹dowej tn¹cej wydatki na drogi wrêcz na
o�lep. Ju¿ rozpoczê³y siê liczne protesty w tej sprawie i bêd¹ one
kontynuowane na wiosnê co dla takiego �budowniczego� jak Pre-
mier Tusk bêdzie nies³ychan¹ pora¿k¹ wizerunkow¹.

3.W tej sytuacji Premier Tusk jak siê domy�lam za rad¹ wspomniane-
go PR-owca Igora Ostachowicza wci¹gn¹³ na maszt sztandar z napi-
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sem � nie róbmy polityki, budujmy lotniska�. Lotniska doskonale na-
daj¹ siê do poprawy nadszarpniêtej reputacji Premiera.

Nadaj¹ siê tym bardziej, ¿e podmiotami za te budowy odpowiedzial-
nymi s¹ samorz¹dy zarówno du¿ych miast jak samorz¹dy województw,
które rozwój lotnisk uczyni³y wa¿nymi elementami strategii rozwoju
regionalnego. Odbywa siê to z pieniêdzy pochodz¹cych z bud¿etów
samorz¹dowych wspartych pieniêdzmi z bud¿etu UE w ramach regio-
nalnych programów operacyjnych. W tej sytuacji nie wyk³adaj¹c ani
z³otówki z bud¿etu pañstwa, a tak¿e nie pomagaj¹c w ¿aden inny
sposób w rozwoju lotnisk wyj¹tkowo dobrze jest podwi¹zaæ poobija-
nemu Premierowi pod sukcesy w sprawie których nawet palcem nie
kiwn¹³.

4. Ta uroczysto�æ na budowie stadionu w Gdañsku (realizowanej prze-
cie¿ tak¿e przesz samorz¹d) pokazuje dramatyczn¹ s³abo�æ tej ekipy
rz¹dowej. Nie ma ¿adnego konkretnego planu dzia³añ, a kolejne po-
mys³y s¹ przygotowywane pod konferencje prasowe Premiera Donal-
da Tuska. T¹ kompletn¹ bezradno�æ pokazuje dobitnie cytat zawarty
w artykule Mariusza Cie�lika w Newsweeku pt. � Prawie jak Gierek�.
Premier Tusk mia³ pytaæ siê swojego zaufanego doradcê �Jak my�lisz
co mam robiæ, ¿eby ratowaæ sytuacjê ekonomiczn¹?�. �Zrób cokol-
wiek byle szybko� mia³ powiedzieæ doradca. �Do wyborów nie da
rady� zareagowa³ na to Premier.

Je¿eli te cytaty z Premiera Tuska s¹ prawdziwe to nale¿y siê cieszyæ, ¿e
w sklepach jest ci¹gle chleb (to prawda ,¿e dro¿szy ju¿ o 30%), a do
naszych mieszkañ mimo wszystko s¹ dostarczane pr¹d i woda.

Zbigniew Ku�miuk, www.niezalezna.pl

P³aca minimalna, emerytury i bie¿¹ca sytuacja w kraju

Obrady Komisji Krajowej
�Solidarno�ci�

Komisja Krajowa NSZZ �Solidarno�æ� obraduj¹c w Katowicach
utworzy³a Komitet Inicjatywy Ustawodawczej, którego g³ównym
zadaniem jest przygotowanie projektu ustawy o podniesieniu p³a-
cy minimalnej, co zosta³o uznane za sprawê priorytetow¹ � za-
wiadamia Dzia³ Informacji Komisji Krajowej.

�Podczas wielu spotkañ z pracownikami w ró¿nych zak³adach w kraju
s³yszê, ¿e odgórne podniesienie p³acy minimalnej jest dla nich jedyn¹
szans¹ na wiêksze zarobki, bo pracodawcy nie chc¹ s³yszeæ o pod-
wy¿kach. Solidarno�æ nie mo¿e na takie apele pozostaæ g³ucha� �
podkre�la³ przewodnicz¹cy Komisji Krajowej Piotr Duda.

Komisja Krajowa podjê³a dwa stanowiska w sprawach: proponowa-
nych zmian w systemie ubezpieczeñ spo³ecznych i bie¿¹cej sytuacji
w kraju.

Stanowisko KK NSZZ �Solidarno�æ� ws. proponowanych zmian w
systemie ubezpieczeñ spo³ecznych

Komisja Krajowa NSZZ �Solidarno�æ� ocenia negatywnie zapropono-
wane przez rz¹d Donalda Tuska zmiany w sposobie lokowania sk³adki
emerytalnej w systemie ubezpieczeñ spo³ecznych. Uwa¿amy bowiem,
¿e maj¹ one s³u¿yæ dora�nemu zabezpieczeniu potrzeb bud¿etu pañ-
stwa, kosztem sk³adek emerytalnych milionów Polaków, zaniedbuj¹c
równocze�nie dzia³ania na rzecz poprawy funkcjonowania systemu
ubezpieczeñ spo³ecznych.

Przedstawione propozycje nie uwzglêdniaj¹ nieuchronnych zmian w
strukturze demograficznej, a ich efektem bêdzie nadmierny wp³yw
polityczny na system emerytalny.

Nasze w¹tpliwo�ci budz¹ te¿ ma³o wiarygodne obietnice utrzymania
dziedziczenia �rodków przekazywanych po zmianach na specjalne

indywidualne konto w ZUS-ie. Potêguje je fakt, ¿e warunkuje siê to
niewliczaniem tych �rodków do jawnego d³ugu publicznego.

Komisji Krajowej NSZZ Solidarno�æ nie zgadza siê na jednokierunko-
we zmiany, ograniczone w swym zasiêgu do korekty w czê�ci lokowa-
nia sk³adki przy jednoczesnym pozostawieniu modelu ustalania �wiad-
czeñ w oparciu o zdefiniowan¹ sk³adkê. Domagamy siê szerokiej i
kompleksowej debaty spo³ecznej na temat funkcjonowania systemu
ubezpieczeñ spo³ecznych, która powinna rozpocz¹æ siê od jego oce-
ny, wskazania perspektyw i wypracowania szerokiego poparcia dla
ewentualnych zmian.

Stanowisko KK ws. bie¿¹cej sytuacji w kraju

Komisja Krajowa NSZZ �Solidarno�æ� wyra¿a sprzeciw wobec tzw.
oszczêdno�ciowych dzia³añ rz¹du, pog³êbiaj¹cych rozwarstwienie
spo³eczne. Walka z kryzysem powinna polegaæ na inwestowaniu w
cz³owieka, ochronie miejsc pracy, wzmocnieniu inwestycji zmierzaj¹-
cych do pe³nego wykorzystania funduszy europejskich umo¿liwiaj¹-
cych rozwój infrastruktury (gospodarki). Za pozorne uwa¿amy oszczêd-
no�ci wynikaj¹ce z �le przygotowanej restrukturyzacji i prywatyzacji
us³ug publicznych. Skutkiem tego jest coraz wiêksza ilo�æ zadañ, za
którymi nie id¹ �rodki finansowe, przenoszonych na samorz¹dy.

Chaos i kryzys na kolei, coraz trudniejszy dostêp do us³ug medycz-
nych, ograniczanie dostêpno�ci do us³ug pocztowych, coraz wy¿sze
koszty utrzymania spowodowane podwy¿kami VAT oraz wzrostem
cen energii elektrycznej i ciep³a � to fakty rzutuj¹ce na codzienne ¿ycie
milionów Polaków. Dzia³ania Rz¹du RP zmierzaj¹ce do zmniejszenia
skutków kryzysu gospodarczego okaza³y siê wysoce nieskuteczne.
Zamiast m¹drych decyzji, które chroni³yby miejsca pracy, minimalizo-
wa³y bezrobocie oraz os³ania³y strategiczne dla gospodarki sektory
przemys³owe jedynym ratunkiem sta³o siê siêganie do kieszeni oby-
wateli odk³adaj¹cych w Otwartych Funduszach Emerytalnych.

W zwi¹zku z tym, stanowczo domagamy siê pilnego podjêcia
dzia³añ zmierzaj¹cych do:
- usprawnienia i poprawy dostêpno�ci obywateli do us³ug

publicznych,
- rzeczywistej ochrony najubo¿szych przed skutkami wzrostu

kosztów utrzymania,
- ochrony miejsc pracy tak¿e poprzez �wiadom¹ politykê

przemys³ow¹ pañstwa,
- stabilizacji systemu ubezpieczeñ spo³ecznych i zdrowotnych.

Na swoim szybie mo¿na z³o¿yæ wniosek i odebraæ za-
�wiadczenie

Za�wiadczenie na
bilety - ZG �Rudna�

W zwi¹zku z licznymi sygna³ami oraz zainteresowaniem pracow-
ników rozliczeniem rzeczywistych kosztów uzyskania przychodów
za 2010 r. �Solidarno�æ� podjê³a dzia³ania zmierzaj¹ce do unik-
niêcia potrzeby przyje¿d¿ania pracowników z innych szybów na
szyb Rudna G³ówna.

Mowa o za�wiadczeniu WY-WO.19, które jest integraln¹ czê�ci¹ bile-
tu na przewozy pracownicze. Zaproponowali�my aby za�wiadczenie
zosta³o wydane pracownikom wraz z rozliczeniem rocznym PIT-11.
Niestety spotkali�my siê z odmown¹ decyzj¹ ze wzglêdów formalno-
prawnych zwi¹zanych z konieczno�ci¹ z³o¿enia wniosku o wydanie
za�wiadczenia przez zainteresowanego pracownika.

W celu otrzymania wspomnianego za�wiadczenia, nale¿y z³o¿yæ wnio-
sek na szybie, w którym siê pracuje. Wkrótce bêd¹ w tej kwestii
prowadzone rozmowy w pozosta³ych Zak³adach Górniczych.


