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Stanowisko Central
Zwi¹zkowych w KGHM

Zarz¹d KGHM Polska Mied� S.A. bêd¹cy stron¹ obowi¹zuj¹cego w Spó³-
ce Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy dla Pracowników KGHM
Polska Mied� S.A. od bardzo wielu miesiêcy wykazuje biern¹ postawê
oraz brak zainteresowania potrzeb¹ porz¹dkowania wewnêtrznego pra-
wa uk³adowego. Akceptuje tym samym stan prawny odstaj¹cy od zmie-
niaj¹cej siê rzeczywisto�ci, gro¿¹cy powa¿nymi negatywnymi konse-
kwencjami dla pracowników i Spó³ki w przysz³o�ci.

My, ni¿ej podpisani przedstawiciele Organizacji Zwi¹zkowych bêd¹cy
stron¹ ZUZP dla Pracowników KGHM Polska Mied� S.A., ¿¹damy nie-
zw³ocznego podpisania Protokó³u dodatkowego nr 13 do ZUZP dla
Prac. KGHM Polska Mied� S.A. Projekt tego Protoko³u podpisany przez
wszystkie Organizacje Zwi¹zkowe wcze�niej przes³ali�my do Zarz¹du
KGHM Polska Mied� S.A.

Dla od�wie¿enie pamiêci przypominamy, ¿e nasze ¿¹dania dotycz¹
m.in.:

1. podniesienia stawek p³ac zasadniczych o 300 z³ na ka¿dej kate-
gorii osobistego zaszeregowania,

2. wpisania do ZUZP dla Prac. KGHM Polska Mied� S.A. obowi¹zu-
j¹cego w Spó³ce Pracowniczego Programu Emerytalnego,

3. zwiêkszenia do 7% odpisu na Pracowniczy Program Emerytal-
ny,

4. wpisania do ZUZP dla Prac. KGHM Polska Mied� S.A. obowi¹zu-
j¹cego w Spó³ce Abonamentu Medycznego,

5. ostatecznego uzgodnienia godziwych warunków wykupu ekwi-
walentu pracowniczego za deputat wêglowy nale¿ny z przepi-
sów paragrafu 50 ZUZP dla Pracowników KGHM Polska Mied�
S.A. � nastêpnie poddane pod referendum a po uzyskaniu pozy-
tywnej opinii za³ogi podpisane przez uprawnione strony ZUZP.

Strona zwi¹zkowa wyra¿a nadziejê, ¿e Zarz¹d KGHM Polska Mied� S.A.
zaniecha dotychczasowej polityki nastawionej na konfrontacjê z za-
³og¹ i powa¿nie podejdzie do powy¿szych propozycji. Ich realizacja
przyczyni siê do uporz¹dkowania nabrzmia³ych problemów p³acowych
w spó³ce. Zatrzyma trwaj¹cy ju¿ od ponad trzech lat spadek realnych
zarobków pracowniczych oraz zwiêkszy udzia³ p³acy zasadniczej w
wynagrodzeniu ogó³em. Ponadto, doprowadzi tabele zaszeregowañ
do stanu zgodnego z ustawowymi regulacjami dotycz¹cymi p³acy mi-
nimalnej.

Za wysoce nieetyczn¹ i niemoraln¹ uwa¿amy sytuacjê, w której tysi¹ce
pracowników Polskiej Miedzi, dziêki którym firma wykazuje co roku
miliardowe zyski, nie maj¹ od tak d³ugiego czasu (ju¿ czwarty rok)
podnoszonych stawek p³ac zasadniczych przynajmniej o wska�nik in-
flacji. Spó³ka jest w dobrej kondycji finansowej i nic nie powinno staæ
na przeszkodzie w zrealizowaniu naszych postulatów.

Po raz ostatni apelujemy o natychmiastowe podjêcie dzia³añ zmierzaj¹-
cych do zmiany tego stanu rzeczy.

Dzia³ania maj¹ce na celu obni¿enie kosztu produkcji nie powinny byæ
skoncentrowane na szukaniu oszczêdno�ci w ograniczaniu funduszu
p³ac szeregowych pracowników ale na racjonalizacji rozbujanych dziw-
nych inwestycji oraz usprawnieniu ca³ego procesu technologicznego.

To s¹ obszary, w których tkwi¹ ogromne rezerwy i to one powinny byæ
obiektem zainteresowania kadry zarz¹dczej spó³ki. Bêdzie to z korzy�ci¹
zarówno dla jej wyników produkcyjnych jak i wizerunku.

Maj¹c powy¿sze na uwadze wzywamy na spotkanie uzgodnieniowe stron
ZUZP dla Prac. KGHM Polska Mied� S.A. na dzieñ 5 kwietnia 2011 roku,
godz. 10:00 w siedzibie Spó³ki w Lubinie.

Zwi¹zkowa strona ZUZP dla Pracowników KGHM  Polska Mied� S.A.

Sêdzia Marcin Frankowicz przychyli³ siê do wniosku strony
zwi¹zkowej i umorzy³ postêpowanie

Zwi¹zki Zawodowe
3 - 0 Zarz¹d KGHM

Przypomnijmy, ¿e sprawa dotyczy dwugodzinnego strajku, który zo-
sta³ zorganizowany 11 sierpnia 2009 roku na wie�æ o mo¿liwej pry-
watyzacji Polskiej Miedzi � jak siê pó�niej okaza³o, obawy by³y s³usz-
ne, gdy¿ sprzedano 10% akcji.

Komiczne by³y ataki ze strony oskar¿yciela wynajêtego przez w³adze
KGHM, który mówi³, ¿e zwi¹zkowcy  byli �wiadomi, ¿e dzia³aj¹ niezgod-
nie z prawem, a �wiadczyæ mia³ o tym fakt, ¿e zamówili opiniê prawn¹
(?!) � za� strajkowaæ mo¿na tylko ws. warunków p³acy i pracy. Wspo-
mnia³ równie¿, ¿e umorzenie postêpowania mia³oby walor niewycho-
wawczy, a nawet demoralizuj¹cy. Nic dziwnego, ¿e sala wybuch³a �mie-
chem�

By³em przekonany, ¿e strajk by³ legalny. Podstaw¹ by³a gro�ba prywaty-
zacji, a ta zawsze niesie zmianê warunków pracy i p³acy. Wychodzi na to,
¿e przeciwko w³asnej za³odze wytacza siê proces i wynajmuje renomo-
wane kancelarie prawne za pieni¹dze wypracowane przez tych ludzi,
którzy na co dzieñ ryzykuj¹ ¿ycie � komentuje sprawê Przewodnicz¹cy
Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi Józef Czyczerski.

Min¹³ ju¿ rok, choæ wydaje siê jakby to by³o wczoraj

Rocznica katastrofy
w Smoleñsku

Tragedia z 10 kwietnia 2010r. w której zginê³o 96 osób, przesz³a do
historii jako jeden z najtragiczniejszych momentów w historii Pol-
ski. Nigdy nie zginê³o w jednej chwili tyle wa¿nych postaci...

D³uga lista
Prezydent Lech Kaczyñski, ostatni Prezydent na uchod�stwie Ryszard
Kaczorowski, Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski, pre-
zes Instytutu Pamiêci Narodowej Janusz Kurtyka, prezes Narodowego
Banku Polskiego S³awomir Skrzypek, Anna Walentynowicz, najwa¿niejsi
genera³owie, marsza³kowie, pos³owie, senatorowie, przedstawiciele ro-
dzin katyñskich, oficerowie BOR, za³oga i wiele innych osób zginê³o
tego tragicznego dnia.



Pamiêæ
W wielu miastach i regionach zarówno w Polsce, jak i na �wiecie od-
bêd¹ siê obchody upamiêtniaj¹ce ofiary katastrofy Smoleñskiej. Pomi-
mo ci¹g³ych �wojen� polsko-polskich apelujemy, aby w ci¹gu tych nad-
chodz¹cych paru dni zachowaæ nale¿yt¹ powagê i szacunek wobec
pamiêci o zmar³ych w pierwsz¹ rocznicê katastrofy. Prosimy równie¿ o
wywieszenie w oknach polskiej flagi z kirem � jako minimalistyczna,
bierna forma pamiêci w spo³eczeñstwie � równie¿ udzia³ w obchodach,
mszy w intencji ofiar itp.

Prawda
Nie nale¿y zapominaæ, i¿ up³yn¹³ rok i pomimo obietnic o szybkim �ledz-
twie, nie znamy odpowiedzi na najwa¿niejsze pytania, nie wiemy jaka
by³a przyczyna katastrofy a pytañ jest coraz wiêcej i w¹tpliwo�ci nara-
staj¹. Rosyjskie dochodzenie nie spe³nia swojego zadania, a wrêcz spra-
wia wra¿enie jakby �ledczy próbowali ukrywaæ ró¿ne zdarzenia i mani-
pulowaæ faktami. Miejmy nadziejê, ¿e rocznica, t³umne uczestnictwo �
pomimo medialnej nagonki � i pamiêæ o ofiarach katastrofy dopro-
wadz¹ do przy�pieszenia �ledztwa i ujawnienia wszystkich szczegó³ów
tej katastrofy.

Kolejne spotkanie z Zarz¹dem przynios³o pierwsze ustalenia

CBJ - pierwsze
uzgodnienia i propozycje

Spotkanie Organizacji Zwi¹zkowych z Zarz¹dem mia³o miejsce 24
marca 2011r. Uzgodniono kwestie zwi¹zane z Zak³adowym Fundu-
szem �wiadczeñ Socjalnych. Sprawa wzrostu wynagrodzeñ pracow-
ników podlega dalszym negocjacjom.

Pierwszym uzgodnieniem jest Plan Dochodów i Wydatków Zak³ado-
wego Funduszu �wiadczeñ Socjalnych na 2011 rok. W konsekwencji,
z okazji zbli¿aj¹cych siê �wi¹t Wielkanocnych, mo¿liwe by³o podjêcie
decyzji o realizacji bonów towarowych. Wysoko�æ bonów ustala siê w
zale¿no�ci od dochodów. Bon o warto�ci 400z³ przypada pracowni-
kom, których dochody na jednego cz³onka rodziny stanowi¹ nie wiêcej
ni¿ 1400z³ brutto. Powy¿ej tej sumy pracownik otrzyma bony o warto-
�ci 350z³.

Przedstawiony przez Zarz¹d wska�nik przyrostu przeciêtnego miesiêcz-
nego wynagrodzenia w 2011r. wynosi 3,66% (nie wliczaj¹c nagród
jubileuszowych i odpraw emerytalnych). Stanowisko �Solidarno�ci� w
temacie realizacji wska�nika wzrostu wynagrodzeñ przewiduje pod-
wy¿szenie pensji dla wszystkich pracowników. Wiêksza czê�æ �rod-
ków (80%) powinna byæ przeznaczona na wzrost wynagrodzeñ dla
wszystkich pracowników. Pozosta³e �rodki (20%) docelowo na prze-
szeregowania (z uwzglêdnieniem zatrudnionych, którzy w ci¹gu dwóch
lat nabêd¹ uprawnienia emerytalne i pracowników, którzy otrzymali
dodatek specjalny). Dodatkowo Przewodnicz¹cy Bogdan Nuciñski w
imieniu �Solidarno�ci� domaga siê wpisania do Zak³adowego Uk³adu
Zbiorowego Pracy, Pracowniczego Programu Emerytalnego.

Nastêpne spotkanie odbêdzie siê 7 kwietnia 2011r.

17 grudnia 1981r. oddzia³y ZOMO przyst¹pi³y do ostatecz-
nego spacyfikowania Zak³adów Górniczych �Rudna�

XXX rocznica
pacyfikacji ZG �Rudna�

Przewodnicz¹cy �Solidarno�ci� w ZG �Rudna� Józef Czyczerski zwró-
ci³ siê w pi�mie do Wroc³awskiego Oddzia³u Instytutu Pamiêci Na-
rodowej o zbadanie tego dramatycznego czasu. Przypomnieæ nale-
¿y, ¿e by³ to ostatni aktywny o�rodek oporu robotniczego, który kon-
tynuowa³ protest przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego.

W³adze PRL postanowi³y przerwaæ protest i z³amaæ jej uczestników.
Mimo to górnicy z �Rudnej� �wiadomi zagro¿enia jakie �czyha za bram¹�
byli na tyle zdeterminowani, by stawiæ opór. Po rozbiciu strajku po-
szczególni dzia³acze przeszli do podziemia, rozpowszechniaj¹c praw-
dziwe informacje m.in. na temat brutalnego t³umienia oporu przez ZOMO.

W naszej ocenie, po st³umieniu strajków ówczesne w³adze przyst¹pi³y
do represji wobec spo³eczeñstwa, co mia³o os³abiæ opór i dzia³aæ od-
straszaj¹co. Kulminacj¹ tych dzia³añ by³ mord lubiñski. Interesuj¹ca
jest rola tworzonych na zlecenie w³adz i pod kontrol¹ SB nowych zwi¹z-
ków zawodowych (neozwi¹zków) inicjowanych przez w³adze �Rudnej�
ju¿ od wiosny 1982r. � pisze w li�cie Józef Czyczerski.

Na odpowied� nie trzeba by³o d³ugo czekaæ. Komisja �cigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamiêci Narodowej, po kilku
dniach od wys³ania listu, wydelegowa³a Pana £ukasza So³tysika z Od-
dzia³owego Biura Edukacji Publicznej IPN we Wroc³awiu do podjêcia
badañ nad ww. spraw¹. Wyniki swojej pracy przedstawi w grudniu br.
na wyk³adzie w Polkowicach w czasie uroczysto�ci rocznicowych.

Po obietnicach o mo¿liwo�ci korzystania wspó³ma³¿onków
z abonamentu medycznego, pojawi³ siê problem

Abonament medyczny
w Hydrotechnicznym

Pojawienie siê mo¿liwo�ci udzia³u wspó³ma³¿onków w projekcie
spowodowa³o wiêksze zainteresowanie opiek¹ medyczn¹ ofero-
wan¹ przez Miedzowe Centrum Zdrowia dla pracowników Zak³adu
Hydrotechnicznego. Niestety pojawi³ siê problem. Decyzja upowa¿-
nionego przez Zarz¹d Dyrektora za tak¹ mo¿liwo�ci¹ i pó�niejsza
�blokada� Dyrektor Naczelnej ds. Pracowniczych spowodowa³a
parali¿ przy wydaniu ostatecznej pozytywnej opinii w tej kwestii.

Przewodnicz¹cy �Solidarno�ci� w Zak³adzie Hydrotechnicznym S³awo-
mir Kleczyñski napisa³ list w tej sprawie do Prezesa Herberta Wirtha:

Piszê do Pana w zwi¹zku ze z³o¿eniem przez Miedziowe Centrum Zdro-

wia S.A. oferty dla Naszego zak³adu rozszerzenia Abonamentowej Opie-
ki Medycznej z jednoczesnym objêciem �wiadczenia us³ug medycz-
nych dla wspó³ma³¿onków w takim samym zakresie jak pracownikom
korzystaj¹cym z tego typu us³ug. Odp³atno�æ za ofertê wynosi za pra-
cownika i jego wspó³ma³¿onka 35 z³ na osobê miesiêcznie.

Warunkiem przyst¹pienia do abonamentu by³o przekroczenie 60% za-
trudnionych w zak³adzie.

Zarz¹d KGHM Polska Mied� S.A. na posiedzeniu w dniu 6 pa�dziernika
2010 r. zobowi¹za³ Dyrektorów Oddzia³ów do podpisania aneksów do
umów z MCZ S.A. Takiej informacji udzieli³ pisemnie Dyrektor Departa-
mentu pan Zdzis³aw Lopko pismem PS/p/118/10 z dnia 20 pa�dzierni-
ka.

W miesi¹cu styczniu wszystkie kryteria zosta³y spe³nione a pracownicy
w dalszym ci¹gu nie mog¹ sk³adaæ deklaracji o przyst¹pieniu przez
wspó³ma³¿onków do Abonamentowej Opieki Medycznej.

Wy¿ej wymieniona oferta nie mo¿e byæ realizowana, poniewa¿ otrzyma-
li�my informacjê, ¿e Dyrektor Naczelny ds. Pracowniczych pani Cecylia
Ewa Stankiewicz wstrzyma³a powy¿sze zmiany ze wzglêdu na brak de-
cyzji Zarz¹du Polskiej Miedzi.

W zwi¹zku z powy¿szym oczekujemy jednoznacznego stanowiska w
tym zakresie i jak najszybsze umo¿liwienie wspó³ma³¿onkom korzysta-
nie z w/w pakietu.

Czy Platforma Obywatelska pamiêta jeszcze swoje postu-
laty z 2007 roku, gdy dosz³a do w³adzy?

Podatek liniowy do kosza?
W³a�ciwie od chwili powstania rz¹du Donalda Tuska i wyg³oszenia
przez nowego premiera monstrualnie d³ugiego exposé, w którym nie
potrafi³ on jasno wskazaæ priorytetów swego gabinetu, by³o wiadomo,
¿e nie bardzo wiadomo, czego ta ekipa chce. Ale, przyznajmy gwoli



Nielegalny stan wojenny

WRON i Rada Pañstwa
z³ama³y polsk¹ konstytucjê

i umowy miêdzynarodowe
To wielkie po�miertne zwyciêstwo mojego mê¿a. Ale przede wszystkim
akt sprawiedliwo�ci wobec ofiar stanu wojennego � mówi Rzeczpo-
spolitej Ewa Kochanowska, wdowa po tragicznie zmar³ym w katastrofie
smoleñskiej rzeczniku praw obywatelskich.

Trybuna³ Konstytucyjny przychyli³ siê do wniosku z³o¿onego w 2008 r.
przez Janusza Kochanowskiego i uzna³ wprowadzenie stanu wojenne-
go 13 grudnia 1981 r. za sprzeczne nie tylko z konstytucjami PRL i III RP,
ale te¿ z prawem miêdzynarodowym.

Bezprawny dekret
Trybuna³ stwierdzi³, ¿e Rada Pañstwa w ogóle nie mia³a prawa wprowa-
dziæ stanu wojennego. Konstytucja PRL dawa³a jej prawo wydawania
dekretów tylko w przerwach miêdzy sesjami Sejmu. Rada Pañstwa PRL
za� wprowadzi³a stan wojenny (na wniosek WRON) podczas sesji Sej-
mu.

Dodatkowo sêdziowie uznali, ¿e nie by³o podstaw do wprowadzenia
stanu wojennego. Rada Pañstwa nie mia³a prawa rozszerzaæ konstytu-
cyjnych przes³anek wprowadzenia stanu wojennego o nowe przes³anki
nieznane w Konstytucji PRL � uzasadnia³ Miros³aw Granat, sêdzia TK.
Chodzi o to, ¿e zgodnie z ówczesnym prawem stan wojenny mo¿na by³o
wprowadziæ tylko na wypadek wojny, a Polska nie by³a wówczas w

Kiedy mo¿na wzi¹æ urlop na ¿¹danie? Co mówi prawo pra-
cy?

Urlop na ¿¹danie � jak to jest?
KZ �Solidarno�æ� przy ZG �Polkowice-Sieroszowice� wys³a³a zapy-
tanie do Pañstwowej Inspekcji Pracy o interpretacjê zapisu Regula-
minu pracy dla pracowników. PIP odpowiada powo³uj¹c siê na ko-
deks pracy, który zawsze jest nadrzêdny wzglêdem Regulaminu za-
k³adowego (z wyj¹tkiem sytuacji, gdy pracodawca dokonuje zapi-
sów korzystniejszych dla strony pracowniczej).

Z pisma Pañstwowej Inspekcji Pracy mo¿na wyci¹gn¹æ nastêpuj¹ce
wnioski:

1) pracownik ma prawo wykorzystaæ w ka¿dym roku kalendarzowym
4 dni urlopu wypoczynkowego w terminach przez siebie wskaza-
nych. Tej czê�ci urlopu wypoczynkowego nie obejmuje siê planem
urlopów,

2) je¿eli pracownik chce wykorzystaæ dany dzieñ urlopu wypoczynko-
wego jako tzw. urlop na ¿¹danie, to musi zaznaczyæ to w swoim
wniosku (ustnym lub pisemnym) o udzielenie urlopu,

3) pracodawca nie mo¿e odmówiæ udzielenia pracownikowi urlopu na
¿¹danie w terminie przez niego wskazanym i nie mo¿e uzale¿niaæ
udzielenia tego urlopu od spe³nienia jakichkolwiek warunków, ale�

4) tylko w sytuacjach zupe³nie wyj¹tkowych istnieje mo¿liwo�æ nie-
uwzglêdnienia przez pracodawcê wniosku o udzielenie urlopu na
¿¹danie z powo³aniem siê na nadu¿ycie przez pracownika prawa
podmiotowego � korzystanie z urlopu w sposób sprzeczny ze spo-
³eczno-gospodarczym przeznaczeniem lub zasadami wspó³¿ycia
spo³ecznego (w przypadku zepsucia siê samochodu, gdy dziecko
zachoruje itd. wziêcie urlopu na ¿¹danie jest uzasadnione, jednak¿e
dzwoni¹c do prze³o¿onego np. gdy siê zapomnia³o o pracy w da-
nym dniu lub bêd¹c pod wp³ywem alkoholu, uzasadnione mo¿e
byæ nieudzielenie tego urlopu przez prze³o¿onego). Do sytuacji wy-
j¹tkowych zalicza siê te¿ przypadek, gdy po stronie pracodawcy
zachodz¹ istotne przeszkody do udzielenia urlopu z powodu ochro-
ny dobra o warto�ci wy¿szej (np. je�li czyja� obecno�æ w pracy jest
niezbêdna do poprawnego funkcjonowania ci¹gu technologiczne-
go i nie mo¿na pracownika w danym momencie nikim innym zast¹-
piæ - bêdzie to bezprawne zachowanie pracodawcy, ale mo¿e liczyæ
na niepoci¹gniêcie go do odpowiedzialno�ci karnej),

5) pracownik nie decyduje sam o rozpoczêciu urlopu, pracodawca
musi mu go �udzieliæ�. Pracodawca ma obowi¹zek to uczyniæ, jed-
nak¿e dopóki to nie nast¹pi, pracownik nie mo¿e rozpocz¹æ korzy-
stania z omawianego urlopu. Gdyby tak zrobi³, mo¿e to byæ w pew-

sprawiedliwo�ci, to by³ ledwie przedsmak osza³amiaj¹cego chaosu, któ-
rego zaczêli�my byæ �wiadkami kilka miesiêcy pó�niej. I który trwa do
dzi�.

Czy kto� bowiem mo¿e z rêk¹ na sercu powiedzieæ, ¿e wie, czego chce
rz¹d Tuska? Czy chce on prywatyzacji szpitali, czy tylko ich komercjali-
zacji? A mo¿e ani jednego, ani drugiego? Chce reprywatyzacji maj¹tku
bezprawnie zagrabionego w PRL, czy nie? A mo¿e kto� wie, czy obecny
rz¹d jest za in vitro, czy przeciw? Czy te¿ jest jednocze�nie za i przeciw?
I tak resort po resorcie, dziedzina po dziedzinie.

Ale có¿, uznajmy, ¿e ten rz¹d powoli odchodzi do historii i dlatego
spu�æmy nad serwowanym nam przez niego ¿a³osnym spektaklem za-
s³onê milczenia. Wszelako skoro Donald Tusk zamierza zaoferowaæ swe
us³ugi � jako premier � tak¿e w nastêpnej kadencji, i w dodatku jego
szanse na powtórne objêcie tej posady nale¿y uznaæ za wcale niema³e,
to nie od rzeczy by³oby doj�æ, co tym razem PO zamierza wyborcom
zaproponowaæ (i nie zrealizowaæ?).

Inaczej mówi¹c, najwy¿szy czas ustaliæ, jaki jest program Platformy. Co
oznacza m.in. próbê odgadniêcia, na ile aktualny jest nigdy formalnie
nieuniewa¿niony program PO z jesieni 2007 r., zatytu³owany: �Polska
zas³uguje na cud gospodarczy�, z podtytu³em: �By ¿y³o siê lepiej. Wszyst-
kim�. A nie jest to zadanie ³atwe.

We�my trzy pierwsze z brzegu w¹tpliwo�ci. Czy PO w dalszym ci¹gu
opowiada siê za zrównaniem wieku emerytalnego kobiet i mê¿czyzn
oraz wyd³u¿eniem wieku uprawniaj¹cego do przej�cia na emeryturê do
67 lat (co zapisano na stronie 48 programu)? Czy Platforma dalej jest za
podzieleniem NFZ na kilka konkuruj¹cych ze sob¹ funduszy publicz-
nych (strona 36 programu)? I wreszcie: czy ugrupowanie to nadal za-
mierza wprowadziæ podatek liniowy (strona 27 programu)?

Czas biegnie, termin wyborów zbli¿a siê wielkimi krokami, Donald Tusk
publikuje tekst za tekstem, pozostali prominentni politycy Platformy
udzielaj¹ wywiadu za wywiadem, a odpowiedzi na przytoczone wy¿ej,
fundamentalne pytania (i na wiele innych) brak.

Czy¿by nie by³o w Platformie nikogo, kto mia³by odwagê przyznaæ, ¿e
partia Donalda Tuska ju¿ nie uwa¿a podatku liniowego za rozwi¹zanie
dobre dla Polski? I ¿e siê go po prostu wyrzek³a.

Piotr Gabryel, Uwa¿am Rze

stanie wojny z kimkolwiek. A pojêcia stanu wyj¹tkowego prawo PRL
za� nie zna³o.

Trybuna³ stwierdzi³ te¿, i¿ wprowadzenie stanu wojennego z³ama³o za-
sadê, ¿e prawo nie mo¿e dzia³aæ wstecz. Dekret Rady Pañstwa zawiera³
za� sformu³owanie, i¿ dzia³a on z dniem uchwalenia (a nie og³oszenia),
a w dodatku zosta³ opublikowany 17 grudnia. Mimo to na jego podsta-
wie ju¿ wieczorem 12 grudnia zaczêto internowaæ dzia³aczy opozycji.

Naprawa krzywd
Wyrok TK otwiera drogê do uzyskania odszkodowañ lub zmian wyro-
ków sprzed lat dla wszystkich, którzy zostali skazani na podstawie za-
kwestionowanych przepisów. Nie chodzi tylko o osoby dzia³aj¹ce w
opozycji, lecz na przyk³ad osoby skazane za nieprzestrzeganie godziny
milicyjnej. Rekompensaty mog¹ uzyskaæ równie¿ inni, którzy stracili z
powodu dekretu, np. przedsiêbiorcy.

Wyrok nie wp³ynie na proces autorów stanu wojennego. Kieruj¹c akt
oskar¿enia do s¹du, wychodzili�my z za³o¿enia, ¿e stan wojenny by³
nielegalny. TK tylko to potwierdzi³ � mówi �Rzeczpospolitej� prokurator
Ewa Koj z IPN, która nadzorowa³a �ledztwo, m.in. przeciw gen. Jaruzel-
skiemu.

Cezary Gmyz, www.rp.pl
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nych okoliczno�ciach uznane za ciê¿kie naruszenie podstawowych
obowi¹zków pracowniczych (je�li prze³o¿ony np. nie odbiera telefo-
nu, nie mo¿emy wys³aæ smsa bez potwierdzenia przeczytania go i
�sami sobie� przyznaæ urlopu na ¿¹danie z prze�wiadczeniem, ¿e
zrobili�my wszystko co by³o mo¿liwe, by powiadomiæ kierownika �
w takim wypadku kolejnym krokiem powinna byæ próba poinfor-
mowania np. dyspozytora). Konsekwencj¹ dla pracodawcy nieudzie-
lenia urlopu na ¿¹danie (bez zaistnienia sytuacji wyj¹tkowej) bêdzie
pope³nienie wykroczenia przeciwko prawu pracownika, za które
mo¿e byæ ukarany kar¹ grzywny,

6) urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym (ustalonym w pla-
nie urlopów b¹d� po porozumieniu z pracownikiem) nale¿y pracow-
nikowi udzieliæ najpó�niej do koñca pierwszego kwarta³u nastêpne-
go roku kalendarzowego.

Mamy nadziejê, ¿e te kilka interpretacji zapisów pomo¿e ka¿demu czy-
telnikowi Pryzmatu dochodziæ swoich praw oraz unikn¹æ w przysz³o�ci
ewentualnych nieporozumieñ.

Najlepszy likwidator
Coraz czê�ciej w ró¿nych miejscach zbiorowego przebywania daje siê
s³yszeæ cichy ³abêdzi �piew naszego doros³ego spo³eczeñstwa pt. �ale
doczekali�my siê ciekawych czasów�. Tyle, ¿e takie stwierdzenie jest
zgo³a ewidentnym k³amstwem. Nie doczekali�my �takich� czasów tylko
wbrew zdrowej logice i pe³nemu rozs¹dkowi, dziêki w³asnej g³upocie i
naiwno�ci, przy urnie wyborczej dokonali�my takiego wyboru. Dzisiaj
biadolenie niczego nie zmieni. Przynajmniej do nastêpnych wyborów
parlamentarnych, te za� dopiero jesieni¹, pod warunkiem, ¿e nie zmar-
nujemy kolejnej szansy biadoleniem i siedzeniem przed og³upiaczem
WSI24. Bezp³atna edukacja na nic siê zda³a. Dowodzi temu nasza sytu-
acja ¿yciowa, gdy¿ w tej chwili przerabiamy najdro¿sz¹ lekcjê � liniowy
podatek cenowy! Szczegó³y poni¿ej w linku do strony internetowej:

www.tnij.org/pryzmat-wszystkopo5

Dokonali�my w poprzednich wyborach parlamentarnych bez ¿adnej
analizy, w owczym pêdzie i gorzej jak dzieci wyboru, dzisiaj mo¿na stwier-
dziæ jednoznacznie, najlepszego likwidatora polskiego przemys³u oraz
cz³owieka, który ma doskona³¹ szansê staæ siê najlepszym likwidato-
rem emerytur z otwartych funduszy emerytalnych. Im d³u¿ej bêdziemy
jeszcze wierzyli w kwieciste bajki Donka turysty tym bardziej nasze
konta bêd¹ �wieci³y pustkami. W zad³u¿eniu kraju jakie obecnie mamy,
nasze S³oñce Peru prze�cignê³o ju¿ dawno tow. E. Gierka i to jedyny
cud, za który s³one rachunki z gorzkimi wyrazami twarzy bêdziemy p³a-
ciæ razem z naszymi prawnukami.

Czy jest rozs¹dne wyj�cie z ob³êdnego ko³a Donalda cudotwórcy? Oczy-
wi�cie, ¿e jest pod warunkiem, i¿ bêdziemy racjonalnie my�leæ i odpo-
wiedzialnie wybieraæ. Inaczej wpiszemy siê do grona nieodpowiedzial-
nych likwidatorów tyle tylko, ¿e dalej bêd¹ przychodziæ nam coraz wy-
¿sze rachunki do zap³acenia a naszego p³aczu czy narzekania poza drob-
nymi przypadkami i tak nikt nie us³yszy.

�S� og³osi³a stan gotowo�ci
protestacyjnej

NSZZ �Solidarno�æ� alarmuje: szybko rosn¹ ceny, dramatycznie
pogarsza siê sytuacja polskich rodzin. Zwi¹zek og³osi³ stan goto-
wo�ci protestacyjnej.

Podczas obrad KK w £odzi zwi¹zkowcy przyjêli uchwa³ê w sprawie
przeprowadzenia akcji protestacyjnej. Zdecydowano o przeprowadze-
niu, najprawdopodobniej w maju, 16 du¿ych manifestacji przed urzê-
dami wojewódzkimi. Protesty odbêd¹ siê w tym samym dniu. Niewy-
kluczona jest te¿ ogólnopolska manifestacja w Warszawie. O szczegó-

Kiedy� Amerykanie i stonka,

teraz Kaczyñski i Biedronka
Nadal jestem pe³en podziwu dla mocy sprawczej Prezesa Kaczyñ-
skiego. Gdy ostatnio odwiedzi³ on osiedlowy sklepik, to nazajutrz
cukier kosztowa³ tam o z³otówkê mniej. Pomy�la³em sobie, ¿e teraz
móg³by on poodwiedzaæ stacje benzynowe. Ach, tak p³aciæ za 95-
tkê 4 z³ote za litr. Czujecie to?

Ale to jeszcze i tak nie koniec cudów. Przy okazji tych zakupów Prezes
Kaczyñski powiedzia³, ¿e w Biedronce zakupy robi¹ najbiedniejsi. Na-
tychmiast zagrzmia³ g³os sprzeciwu. No jak to, przecie¿ ile¿ to pañ w
futrach i bystrzaków w p³aszczykach od Armaniego i garniturach od
Versace pomyka miêdzy pó³kami w Biedronce? Jak mo¿na tak k³amaæ
Panie Prezesie? By³ Pan kiedykolwiek w ogóle w Biedronce?

W tym samym czasie ani miejsca ani towaru ju¿ nie wystarczy³o nieste-
ty dla najubo¿szych, ale i tak nie szkodzi. Przecie¿ oni nie robi¹ zaku-
pów w Biedronce, bo im to uw³acza, dlatego te¿ non stop siedz¹ w
sklepach Piotr i Pawe³ oraz w Delikatesach BOMI, kupuj¹c sobie polê-
dwiczki w �liweczkach oraz paszteciki z libijskich zaj¹czków.

Debata w Polsce znowu zesz³a na tor sztucznie stworzony przez tych,
którym nie zale¿y wcale na tym, by przyjrzeæ siê konkretnie mechani-
zmom, dziêki którym ceny produktów ca³y czas wzrastaj¹. W niektó-
rych przypadkach mo¿na mówiæ o podwy¿kach drastycznych, choæby
w przypadku cukru czy benzyny. Rz¹d broni siê, twierdz¹c ¿e to nie jego
wina, ¿e mamy wolny rynek a wolny rynek rz¹dzi siê swoimi prawami.

Có¿, dlaczego zatem w Niemczech, gdzie te¿ jest wolny rynek, cukier
kosztuje 1/3 tego co u nas? A takie paliwo, które jest drogie i rz¹d te¿
wcale nie jest temu winny? To dlaczego z tych piêciu z³otych, które
p³acê na stacji benzynowej, mniej ni¿ po³owa to koszt paliwa, jego
wyprodukowania i dystrybuowania a ta wiêksza czê�æ ceny, to koszty
podatkowe i akcyzowe?

Rz¹d coraz bardziej zaczyna t³umaczyæ siê jak niegdy� komunistyczni
dygnitarze i pierwsi sekretarze partii, którzy nigdy za nic z³ego nie od-
powiadali, bo winni byli zawsze bumelanci, spekulanci, niewidzialna
rêka czarnego rynku i notorycznie zrzucana przez Amerykanów stonka.
Teraz te¿ s¹ spekulanci i bumelanci a Amerykanów zrzucaj¹cych ston-
kê, zast¹pi³ z³y Kaczyñski zrzucaj¹cy Biedronkê.

Ja kupujê w Biedronce, choæ wcale nie uwa¿am siê za najbiedniejsze-
go. Byæ mo¿e dlatego, ¿e kupujê w Biedronce, nigdy nie bêdê najbied-
niejszy, bo otwarcie przyznajê, ¿e na zakupach tam du¿o oszczêdzam.
Ale nie czujê siê obra¿ony, gdy s³yszê, ¿e w Biedronce kupuj¹ najbied-
niejsi, bo wiem ¿e tak w³a�nie jest. No chyba, ¿e kto� nagle zacz¹³ siê
uwa¿aæ za bardzo zamo¿nego, tylko po to by dokopaæ Kaczyñskiemu i
pokazaæ mu, jak bardzo siê on myli.

Ceny id¹ mocno w górê, p³ace ju¿ niekoniecznie symetrycznie mocno
do wzrastaj¹cych cen. Nieustannie coraz mocniej przychodzi nam siê
³apaæ za kieszeñ. Tylko dlaczego za ka¿dym razem w tej naszej kieszeni
znajdujemy a to rêkê Tuska a to rêkê Rostowskiego?

Piotr Cybulski, www.piotrcybulski.eu

³ach dzia³añ zdecyduje prezydium Komisji Krajowej.

W uchwale zaznaczono, ¿e rz¹d nie realizuje w sposób wystarczaj¹cy
konstytucyjnego obowi¹zku ochrony osób najubo¿szych. W dokumen-
cie zwi¹zkowcy wezwali rz¹d m.in. do czasowego obni¿enia podatku
akcyzowego na paliwo, skierowania dodatkowych �rodków na walkê z
bezrobociem i podwy¿szenia kryteriów dochodowych upowa¿niaj¹cych
do �wiadczeñ z pomocy spo³ecznej oraz ich wzrostu.

Dzia³ Informacji Komisji Krajowej


