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Dziêkujemy
Wszystkim cz onkom zwi zku, pracownikom niezrzeszonym i przyjacio om Solidarno ci

dzi kujemy za udzia  w zwi zkowym prote cie oraz manifestacjach, które odby y si

w dniach 11-14 wrze nia w Warszawie. Wasz trud z pewno ci  nie b dzie zmarnowany.

Przypomnieli my rz dz cym, e powinni liczy  si  ze zdaniem spo ecze stwa i nie przerzuca

kosztów kryzysu tylko na barki pracowników. Odnie li my sukces docieraj c z przekazem

do spo ecze stwa. Prorz dowe media by y zmuszone przedstawia  nasze postulaty

i nie mog y zignorowa  g osu setek tysi cy protestuj cych. Rz dy Platformy Obywatelskiej

s  antypracownicze i szkodliwe dla Polski, nie poprzestaniemy jedynie na organizowaniu

manifestacji. Pr dzej czy pó niej ich rz dy nieuchronnie si  sko cz .

Serdecznie dzi kujemy!

Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ �Solidarno �

Komisje Zak adowe i Mi dzyzak adowe zrzeszone w SKGRM

Dzia³acze Platformy Obywatelskiej za bardzo do serca wziê-
li sobie has³o �róbta co chceta� � teraz widaæ tego efekty

Cyrk w KGHM
Przemeblowanie w Zarz¹dzie, mizerne efekty zagranicznych inwesty-
cji, spó³ka zaci¹ga ju¿ kredyty, pomys³y rozpisania kolejnych ja³o-
wych pracowniczych wyborów do Rady Nadzorczej. Po ostatnich wy-
darzeniach w Polskiej Miedzi nale¿y zadaæ pytanie, czy kto� nad tym
wszystkim jeszcze panuje?

Na forum ekonomicznym w Krynicy prezes Herbert Wirth zapowiedzia³, ¿e
spó³ka bêdzie zmuszona wzi¹æ (kolejny) kredyt, tym razem, ¿eby wyp³aciæ
akcjonariuszom dywidendê. Dla pocieszenia inwestorów doda³, ¿e bê-
dzie negocjowaæ zmniejszenie wysoko�ci podatku od niektórych kopalin
(miedzi i srebra), który sam wychwala³ jako bardzo doby pomys³ � za co
okrzykniêto go �Lizusem roku�. Z tytu³u tylko tego podatku KGHM od-
prowadzi w tym roku jeszcze dodatkowe 2,2 mld z³ do bud¿etu pañstwa.
Jak to mo¿liwe, ¿e tak du¿a firma generuj¹ca ogromne zyski musi braæ
kredyty?! Do tego dochodz¹ sygna³y zza Atlantyku o kiepskich wynikach
finansowych zakupionych kopalni. Ju¿ drugi rok z rzêdu nie przynosz¹
KGHM-owi zysków, a zainwestowane wstêpnie 10 mld z³ nie wiadomo za
ile lat siê zwróci. Jeszcze niedawno informowali�my, ¿e sama inwestycja
w s³ynn¹ chilijsk¹ kopalniê odkrywkow¹ Sierra Gorda, poch³onie na uru-
chomienie ponad 3 mld z³ wiêcej ni¿ planowano. Wygl¹da na to, ¿e celem
tej inwestycji by³o zapewnienie godnego ¿ycia górnikom chilijskim, ame-
rykañskim i kanadyjskim, którzy i tak zarabiaj¹ znacznie wiêcej od pra-
cowników KGHM.

Ministerialny cyrk
Grad, Budzanowski i Karpiñski � ju¿ kilkakrotnie trzech ministrów skarbu

pañstwa z ramienia Platformy Obywatelskiej, bezprawnie nie powo³a³o
wybranych przez pracowników przedstawicieli do Rady Nadzorczej � m.in.
Józefa Czyczerskiego � pomimo wi¹¿¹cego wyniku wyborów. Ministro-
wie za nic maj¹ prawo, ¿eby nie nara¿aæ siê w³adzom partii pos³usznie
wykonuj¹ nawet najg³upsze rozkazy. Zapomnieli, ¿e bêd¹c najwy¿szymi
urzêdnikami w pañstwie powinni przestrzegaæ ustanowione prawo. O
obowi¹zku powo³ania przedstawicieli pracowników przez Walne Zgro-
madzenie Akcjonariuszy, na którym g³os decyduj¹cy ma ministerstwo
skarbu pañstwa, ma pewno�æ Rzecznik Praw Obywatelskich i S¹d Naj-
wy¿szy. Najwidoczniej to nie wystarczy, by dzia³acze Platformy Obywatel-
skiej zmienili zdanie.

W ostatnim czasie trzy osoby z³o¿y³y w tej sprawie pozwy do s¹du, pierwsz¹
rozprawê zaplanowano na drug¹ po³owê listopada. ¯eby nie dopu�ciæ
do powtórki tej farsy ju¿ pi¹ty raz z rzêdu, centrale zwi¹zkowe z KGHM
wspólnie wyst¹pi³y do Przewodnicz¹cej Rady Nadzorczej o nie rozpisy-
wanie nowych wyborów. Ministerstwo Skarbu Pañstwa narazi³o ju¿ spó³-
kê na wystarczaj¹ce koszty rozpisuj¹c kilkakrotnie wybory. Historia po-
winna ich nauczyæ, ¿e pracownicy KGHM tak ³atwo nie zmieni¹ swoich
pogl¹dów, tym bardziej, gdy kto� chce narzuciæ im swoj¹ wolê. Tak by³o
choæby w przypadku wyborów z wrze�nia 2011 r., gdy wystartowa³o w
wyborach jedynie trzech kandydatów z ramienia pracodawcy � d³ugo nie
usiedzieli, bo pracownicy ich odwo³ali.

Zmiany w Zarz¹dzie
W nieco ponad rok po powo³aniu trzech wiceprezesów w Polskiej Miedzi
z nadania warszawki, z piêciu cz³onków Zarz¹du KGHM pozbyto siê trzech
(Adama Sawickiego i W³odzimierza Kiciñskiego � odwo³ani, a Dorota
W³och sama odesz³a) i powo³ano na ich miejsce nowych. Ka¿da z odwo-
³anych osób dostanie ok. 1 mln z³ na pocieszenie� by ¿y³o siê lepiej! W
mediach spekuluje siê, ¿e karuzel¹ kadrow¹ zakrêci³ nowy (stary) wicemi-
nister skarbu pañstwa Zdzis³aw Gawlik. Na miejsce odwo³anych wicepre-
zesów powo³ano Jacka Kardelê (prezes KGHM Zanam, dawne DFM Za-
nam-Legmet), Jaros³awa Romanowskiego (cz³onek zarz¹du KGHM Inter-



national) i Marcina Chmielewskiego (prezes KGHM TFI). Jak widaæ tym
razem postawiono na lokaln¹ ekipê.

Wszystko wskazuje na to, ¿e to prezes Wirth wyst¹pi³ o wymianê sk³adu
Zarz¹du. Zmiany oficjalnie wyt³umaczono do�æ zabawnie: �Konieczno�æ
wzmocnienia spójno�ci dzia³añ i konsolidacji Grupy Kapita³owej� � co-
kolwiek mia³oby to znaczyæ. Prezes Wirth doda³: �Jestem przekonany, ze
w tym sk³adzie zarz¹d bêdzie prowadzi³ spójne, ukierunkowane na roz-
wój dzia³ania, z korzy�ci¹ dla samej spó³ki i naszych akcjonariuszy�. Przez
ponad rok spó³ka by³a zarz¹dzana niespójnie, nie by³a ukierunkowana na
rozwój i nie przynosi³a korzy�ci spó³ce i akcjonariuszom? Szybko siê
zorientowano. Nie ma tego z³ego� Po takim zapewnieniu w koñcu mo-
¿emy byæ spokojni o dalszy los Polskiej Miedzi � jest we w³a�ciwych
rêkach.

Do tego teatrzyku dochodzi jeszcze wypowied� najbardziej z³otoustego i
inteligentnego parlamentarzysty tej ziemi. Niejaki pose³ Platformy Oby-
watelskiej Robert Kropiwnicki stwierdzi³: �Najwa¿niejsze, ¿e te decyzje
zapad³y w strukturach spó³ki, a nie na szczeblu rz¹dowym czy ministerial-
nym. (�) Nie s¹ to osoby przywiezione w teczce przez kogokolwiek,
tylko fachowcy st¹d.� � powiedzia³ co wiedzia³. Dotychczas pos³owi Kro-
piwnickiemu nie przeszkadza³y osoby przywiezione z Warszawy w tecz-
ce? Czemu wtedy nie protestowa³? Zawsze byli�my przeciwni wciskaniu
do KGHM-u osób nie identyfikuj¹cych siê z regionem i nie zwa¿aj¹cych
na jego rozwój. M.in. z takich dzia³añ zrodzi³ siê pomys³ przeniesienia
Biura Zarz¹du do Warszawy. Jak bêdzie tym razem, zobaczymy, bo do-
tychczas to wszystko wygl¹da jak jaki� cyrk na kó³kach z przewodni¹ si³¹
� Polsk¹ Zjednoczon¹ Platform¹ Obywatelsk¹ w roli g³ównej.

Ogólnopolska manifestacja w Warszawie dobieg³a koñca �
postulaty pozostaj¹ aktualne

200 tys. protestuj¹cych
w Warszawie

Niezale¿ny Samorz¹dny Zwi¹zek Zawodowy �Solidarno�æ�, Ogólno-
polskie Porozumienie Zwi¹zków Zawodowych i Forum Zwi¹zków Za-
wodowych wspólnie zorganizowa³y ogólnopolskie dni protestów w
Warszawie. Zgodnie z zapowiedziami protesty trwa³y cztery dni od 11
do 14 wrze�nia. Tylko w czasie sobotniego przemarszu zgromadzi³o
siê ok. 200 tys. osób. Wbrew serwowanej przez rz¹d propagandzie
Polacy w wiêkszo�ci popieraj¹ protesty zwi¹zków zawodowych, co
wynika nawet z sonda¿u przeprowadzonego dla prorz¹dowego TVN-
u. Poparcia protestuj¹cym udzieli³y niemieckie zwi¹zki zawodowe,
przera¿one tym, jak polski rz¹d atakuje centrale zwi¹zkowe i niszczy
prawa pracownicze.

11 wrze�nia
W pierwszy dzieñ cz³onkowie zwi¹zków zebrali siê pod Ministerstwem
Zdrowia, Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mor-
skiej, Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Spraw Wewnêtrznych,
Ministerstwem Skarbu oraz Ministerstwem Pracy i Polityki Spo³ecznej. Z
delegacjami protestuj¹cych spotykali siê urzêdnicy ni¿szego szczebla,
ministrowie nie mieli wystarczaj¹co du¿o odwagi, ¿eby nawet w budyn-
ku przywitaæ reprezentantów pracowników. Pod resortem Transportu
przygotowano dla ministra i g³ównego zegarmistrza kraju prezent. �Do�æ
demonta¿u gospodarki morskiej, polskiego lotnictwa, transportu dro-
gowego. Ministrowi Nowakowi przynie�li�my zegarki. Zegarki ustawio-
ne na za piêæ dwunasta. Czas siê koñczy, Panie Ministrze!� � przypomina³
przedstawiciel z Konfederacji Kolejowych Zwi¹zków Zawodowych. Po
pikietach pod ministerstwami cz³onkowie central zwi¹zkowych przeszli
pod Sejm, gdzie odbywa³y siê dalsze protesty. Deszczowa pogoda nie
przeszkodzi³a w licznym stawieniu siê tego dnia i pod Sejmem zgroma-
dzi³o siê ok. 30 tys. zwi¹zkowców, dwukrotnie wiêcej ni¿ zapowiadano, z
czego kilkuset cz³onków �Solidarno�ci� z Zag³êbia Miedziowego. Zasko-
czeniem by³o pojawienie siê ogromnej grupy funkcjonariuszy policji,
stra¿y granicznej i s³u¿by wiêziennej zrzeszonych w zwi¹zkach. W tych
dniach si³y porz¹dkowe by³y po naszej stronie. Po manifestacji przy ulicy
Wiejskiej rozbito miasteczko namiotowe, które funkcjonowa³o tam przez
cztery dni.

12 wrze�nia
Drugi dzieñ manifestacji by³ dniem debat z ekspertami w miasteczku

namiotowym. Wielu przedstawicieli nauki i specjalistów rozmawia³o nt.
polityki przemys³owej i s³u¿by zdrowia pod has³em: �Zdrowie: system,
pacjent, pracownik � misja czy zysk?�. W czasie debaty dotycz¹cej polity-
ki przemys³owej stwierdzono, ¿e je�li rz¹d bêdzie kontynuowa³ obecn¹
politykê, nie ma szans na wzrost gospodarczy. Zdaniem rozmówców
kluczem do przyspieszenia gospodarczego jest inwestycja w przemys³,
bo kraj w wiêkszo�ci zarabiaj¹cy tylko na us³ugach jest skazany na po-
wolny rozwój. Profesor Ryszard Bugaj za najwa¿niejsze uzna³ wybudo-
wanie infrastruktury, stworzenie dostêpu do taniej energii i innowacyj-
no�æ. Stephane Portet, francuski profesor nauk ekonomicznych i doktor
socjologii stwierdzi³, ¿e �Polska nie jest zielon¹ wysp¹. Polska po prostu
pierwsz¹ fazê kryzysu przejecha³a na gapê�. W sprawie wprowadzenia
pakietu klimatycznego mówi³: �To jest zagro¿enie dla Polski, to jasne. Nie
bêdzie polskiego przemys³u bez wêgla, nie bêdzie Polski bez wêgla�.

W czasie debaty dotycz¹cej s³u¿by zdrowia wymieniano problemy: �Nie
mieliby�my finansowych problemów, gdyby �wiadczenia zdrowotne by³y
wycenione prawid³owo. (�) Jest mnóstwo ma³ych Niepublicznych ZOZ-
ów, które wyspecjalizowa³y siê w krótkich zabiegach i �wietnie na tym
zarabiaj¹, powoduj¹c nieuczciw¹ konkurencjê. A pacjentowi mówi¹, ¿e
�jakby by³y powik³ania, to proszê pojechaæ na Szpitalny Oddzia³ Ratunko-
wy�. (�) W szpitalach dzieli siê ludzi na biednych i bogatych, choæ powi-
nien byæ równy dostêp do opieki zdrowotnej. (�) Pielêgniarki s¹ coraz
bardziej przeci¹¿one prac¹. Jedna pielêgniarka nie jest w stanie zajmowaæ
siê 40 pacjentami na zmianie�. Poza debatami odby³a siê pikieta pod
Ministerstwem Edukacji, gdzie domagano siê m.in. wiêkszych nak³adów
finansowych na o�wiatê, wstrzymania prac nad Kart¹ Nauczyciela, za-
przestania likwidacji szkó³ i zwolnieñ nauczycieli, by zwiêkszyæ jako�æ
kszta³cenia w czasie ni¿u demograficznego.

13 wrze�nia
Trzeci dzieñ rozpocz¹³ siê happeningiem. Przewodnicz¹cy trzech central
zwi¹zkowych ods³onili pomnik przedstawiaj¹cy Tuska ubranego w s³ynn¹
czapkê peruwiañsk¹, trzymaj¹cego pi³kê pod pach¹ i wyci¹gaj¹cego do
góry rêkê na wzór towarzyszy. Pod figur¹ widnieje napis: �PREMIEROWI
NARÓD�. Marek Lewandowski, rzecznik NSZZ �Solidarno�æ� odczyta³ lau-
dacjê nastêpuj¹cej tre�ci: �Ukochany Premierze! Donaldzie Drogi! S³oñce



Jak siê okazuje kryzys dotykaj¹cy od kilku lat gospodarki
wielu pañstw nie wszystkich dotyczy

Kryzys nie dla wszystkich
Bezrobocie, zwiêkszaj¹cy siê odsetek ubogich rodzin, dzieci niedo-
¿ywione chodz¹ce do szkó³, ludzie ciê¿ko pracuj¹ za p³acê mini-
maln¹, która i tak nie starcza na bie¿¹ce potrzeby. Mog³oby siê

Ty nasze! Przepe³nieni rado�ci¹ z Twoich rz¹dów ³askawych, my naród
poddany, sk³adamy Ci szczere i radosne podziêkowania. Niewys³owiona
jest wdziêczno�æ i niewypowiedziane uwielbienie nasze za to, co dla swo-
ich poddanych, ciê¿k¹ prac¹ swoj¹, harówk¹ nieludzk¹, czynisz na co
dzieñ�.

Manifestanci z³o¿yli pod pomnikiem wieñce z podziêkowaniami za naj-
wiêksze osi¹gniêcia rz¹du. �Jednak prosimy, racz w swej ³askawo�ci przy-
j¹æ nasze nieudolne, ale jak¿e szczere podziêkowania: - za szybki i przyja-
zny dla pacjenta system ochrony zdrowia, - za doskonale funkcjonuj¹c¹
i tani¹ edukacjê, kszta³c¹c¹ samych poszukiwanych przez rynek fachow-
ców, - za tanie ¿³obki i przedszkola, gdzie dziêki uzdrowionej przez ciebie
demografii, licznie rodz¹ce siê dzieci ju¿ od maleñko�ci mog¹ graæ w
pi³kê, - za mo¿liwo�æ pracy na umowy �mieciowe, �ród³o rozwoju rodzi-
mego biznesu, - za bezrobocie i szar¹ strefê, wspieraj¹c¹ emigracj¹ brat-
nie gospodarki naszych s¹siadów, - za wyd³u¿ony wiek emerytalny i przy-
sz³e emerytury, których wysoko�æ pozwoli nam zachowaæ szczup³¹, a
wiêc zdrow¹ sylwetkê. - za elastyczny kodeks pracy, dziêki któremu mo¿e-
my pracowaæ na rozkaz bez zbêdnie wysokich wynagrodzeñ, - za ograni-
czanie prawa do referendów i innych demokratycznych fanaberii, mog¹-
cych zak³óciæ rozwi¹zania, które tylko twój geniusz ogarn¹æ mo¿e�. Tade-
usz Majchrowicz, zastêpca przewodnicz¹cego Komisji Krajowej apelowa³
do manifestantów, aby nie rzucali w pomnik jajkami, poniewa¿ pomnik
bêdzie uczestniczy³ w manifestacji na zakoñczenie dni protestu. Potem
zwi¹zkowcy planuj¹ obwoziæ figurê premiera po kraju s³ynnym �tuskobu-
sem�.

Tego samego dnia odby³a siê debata spo³eczna dotycz¹ca problematyki
prowadzenia dialogu spo³ecznego i uprawnieñ zwi¹zków zawodowych.
Oprócz zwi¹zkowców w debacie udzia³ wziêli profesorowie: Ryszard Bu-
gaj, Juliusz Gardawski i Pawe³ Ruszkowski. Za problemy w rozmowach z
rz¹dem uznano brak zaufania i próbê likwidacji zwi¹zków zawodowych.
Za kluczowe z punktu widzenia spo³ecznego i gospodarczego uznano
walkê z umowami �mieciowymi. Niskie pensje i sk³adki emerytalne, to
zysk dla zagranicznych firm oraz cios dla polskiej gospodarki i pracowni-
ków ¿yj¹cych z pracy najemnej.

14 wrze�nia
Ostatniego dnia protestów zebra³o siê ponad 200 tys. osób, z czego
ponad tysi¹c z Zag³êbia Miedziowego. Ulicami stolicy przesz³a ogólno-
polska manifestacja pod has³em �Do�æ lekcewa¿enia spo³eczeñstwa�.
�Solidarno�æ� wyruszy³a spod Sejmu, OPZZ spod Pa³acu Kultury i FZZ
spod Stadionu Narodowego. Trzy centrale zwi¹zkowe zebra³y siê na ron-
dzie de Gaulle�a sk¹d wyruszy³y w kierunku Placu Zamkowego. Na czele
pochodu szli: Piotr Duda, Jan Guz i Tadeusz Chwa³ka z banerem �Do�æ
lekcewa¿enia spo³eczeñstwa�. Po drodze przekazano w kancelarii prezy-

denta Komorowskiego pismo z wnioskiem o wstawienie siê za przywró-
ceniem realnego dialogu ze zwi¹zkami zawodowymi i zaprzestanie podpi-
sywania ustaw antypracowniczych przez prezydenta, który twierdzi ¿e
jest �prezydentem wszystkich Polaków�. Po dotarciu na Plac Zamkowy,
dojecha³ te¿ ¯uk z pomnikiem Donalda Tuska na pace. Na jego widok
wszyscy zaczêli krzyczeæ: �dziêkujemy!�. Uznano to za podziêkowania za
najwiêksze osi¹gniêcia rz¹dów Platformy Obywatelskiej, m.in. elastyczny
czas pracy, umowy �mieciowe i wyd³u¿ony wiek emerytalny.

W�ród protestuj¹cych pojawi³o siê wiele transparentów: �Tusk, mia³e�
rz¹dziæ dla nas, nie nami�, �Na stanowisku siê bywa � cz³owiekiem siê
jest�, �Stop dla biedy�, �Rozwi¹zaæ rz¹d zdrady narodowej�, �Hañba dyk-
tatorom�, �Do�æ pogardy i ob³udy�, �Korzeniem wszystkich kryzysów jest
brak prawdy�, �Godnej pracy, godziwej p³acy, nie oszustwa chc¹ Polacy�,

�Tusku odejd�! To najlepsze co mo¿esz zrobiæ dla Polski�. Piotr Duda
wyg³osi³ przemówienie na Placu Zamkowym: �Wreszcie obudzili�my siê
jako Polacy, jako pracownicy! Przyjechali�my tutaj wykrzyczeæ, ¿e mamy
do�æ lekcewa¿enia, chcemy szacunku nale¿nego ka¿demu obywatelowi.
Politycy my�l¹, ¿e maj¹ monopol na w³adzê, a my mamy byæ wo³ami
roboczymi. Nie mo¿emy na to pozwoliæ, dlatego tu jeste�my.� Piotr Duda
krytykowa³ rz¹d za umowy �mieciowe, podwy¿szenie wieku emerytalne-
go, elastyczny czas pracy, kondycjê s³u¿by zdrowia i kiepsk¹ sytuacjê w
szkolnictwie. �Nie podoba nam siê to, co robi ten rz¹d. Nie chcemy rz¹du,
który nie widzi pracownika, nie widzi cz³owieka, tylko zysk.� � doda³ prze-
wodnicz¹cy. Nawi¹zuj¹c do 2,5 mln zebranych podpisów ws. wniosku o
referendum emerytalne stwierdzi³, ¿e wszyscy mamy prawo wypowiadaæ
siê w wa¿nych dla kraju sprawach. Doda³, ¿e dla polityków demokracja
jest tylko raz na cztery lata, wtedy kiedy trzeba zg³osowaæ w wyborach.
�Poza tym mamy siedzieæ cicho. Dlatego trzeba zmieniæ konstytucjê w
kwestii referendum obywatelskiego, bo to jest najlepsza kontrola polity-
ków. Innej nie ma�.

Przewodnicz¹cy Piotr Duda zaapelowa³ do zwolenników obecnego rz¹-
du. �My pokazujemy swoje twarze, nie boimy siê mówiæ co my�limy. Wy
te¿ zróbcie demonstracjê poparcia dla tego rz¹du. Zobaczymy ilu was
bêdzie. Ju¿ widzê te transparenty w stylu �s³u¿ba zdrowia jest ok� i tym
podobne�. Zwróci³ siê te¿ z pro�b¹ do manifestantów, aby od dzisiaj
zaczêli zbieraæ podpisy pod wnioskiem o odwo³anie parlamentu, bo na
dzia³ania pos³ów nie ma ju¿ co liczyæ. 15 wrze�nia Piotr Duda pojawi³ siê
na Pielgrzymce Ludzi Pracy na Jasnej Górze. Przywo³uj¹c s³owa inicjatora
Pielgrzymki Ludzi Pracy kapelana �Solidarno�ci� b³. ks. Jerzego Popie-
³uszki, przewodnicz¹cy powiedzia³, ¿e pracownik nie mo¿e dobrze praco-
waæ, je�li nie widzi sensu swojej pracy. �A jaki sens mo¿e mieæ praca na
�mieciówce?� � pyta³ retorycznie. �Rok temu mówi³em, ¿e dla pracowni-
ka nie ma ró¿nicy, czy pracuje na czarno, czy na umowê �mieciow¹. I w
jednym i drugim przypadku nie mo¿e zachorowaæ, nie mo¿e i�æ na urlop,
nie bêdzie mia³ emerytury. I co siê przez ten rok zmieni³o? Nic siê nie
zmieni³o. Jest jeszcze gorzej. Zmieniaj¹c kodeks pracy politycy zrobili z
nas niewolników na rozkaz. Nasze wynagrodzenia bêd¹ jeszcze ni¿sze a
nasze ¿ycie rodzinne jeszcze trudniejsze. Po raz kolejny pracodawcy i rz¹d
dla jeszcze wiêkszego zysku obni¿yli sobie koszty, wyzyskuj¹c jeszcze
bardziej pracowników. (�) Rz¹d jest coraz s³abszy, a my coraz silniejsi.
Dlatego � I tak wygramy...!�

Domagamy siê rzeczywistego, a nie pozorowanego dialogu spo³ecz-
nego: w za³o¿eniach Trójstronna Komisja mia³a byæ miejscem prezentacji
propozycji pracodawców, rz¹du i zwi¹zków zawodowych, ich negocjacji
i poszukiwania wspólnego stanowiska. Obecny dialog to fikcja. Rz¹d
wykorzystuje Trójstronn¹ Komisjê do firmowania swoich rozwi¹zañ bez
jakichkolwiek negocjacji. Nie podejmowane s¹ prace nad postulatami
zg³aszanymi przez zwi¹zki zawodowe. Rz¹d prowadzi dialog, ale wy³¹cz-
nie z pracodawcami.

Wnioski
Platforma Obywatelska ma tyle wspólnego z obywatelami, co milicja oby-
watelska. Niepoprawni optymi�ci s¹dz¹, ¿e wystarczy wygraæ wybory i
odsun¹æ beneficjentów okr¹g³osto³owych. Do dzisiaj dla jednych Soli-
darno�æ jest symbolem walki z protektorami Moskwy i obrony ludzi pracy
najemnej, a dla innych bêdzie warcho³ami odpowiedzialnymi za ca³e z³o.

In¿ynierowie ludzkich dusz z Czerskiej i Wiertniczej ju¿ siê skompromito-
wali. Polacy coraz czê�ciej zauwa¿aj¹ manipulacje faktami, pos³ugiwanie
siê pó³prawdami i w�ciek³¹ nienawi�æ do wszystkiego co nie podporz¹d-
kowa³o siê Salonowi III RP. Solidarno�æ musi doprowadziæ do zmiany
systemu pookr¹g³osto³owego. Solidarno�æ musi stworzyæ taki system,
który rozliczy przesz³o�æ i doprowadzi do zbudowania systemu obywa-
telskiego. Wytworzy narzêdzia, które upodmiotowi¹ uczciwych ludzi w
naszej Ojczy�nie, ludzi którzy chc¹ Polski suwerennej, uczciwej i sprawie-
dliwej, a przestan¹ mieæ wp³yw na nasz kraj z³odzieje i k³amcy.
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wydawaæ, ¿e w Polsce nie ma �ladów po nietkniêtej kryzysem zielo-
nej wyspie Donalda Tuska. Niestety, ale jest to nieprawda, wci¹¿ s¹
miejsca urodzajne i grupy osób, których kryzys nawet nie drasn¹³.
Tzw. pracodawcy-menagerowie spó³ek gie³dowych zarabiaj¹ coraz
wiêcej. Dotyczy to zarówno spó³ek prywatnych, jak i pañstwowych,
choæ tych drugich przede wszystkim. Podobnie sytuacja ma siê w
urzêdach, gdzie o wyp³atach specjalnych premii nikomu nie trzeba
przypominaæ.

Prezesi
Analiza raportu menad¿erów 331 spó³ek notowanych na Gie³dzie Pa-
pierów Warto�ciowych, przygotowanego przez firmê Sedlak&Sedlak,
nie pozostawia z³udzeñ. Do po³owy 2008 r., w czasach malej¹cego
bezrobocia i szybkiego wzrostu PKB dochodz¹cego do 6,8% rocznie,
zarobki menad¿erów nie ros³y. Po doj�ciu do w³adzy �Partii obywateli�
zaczê³y gwa³townie rosn¹æ. Jak to jest, ¿e w gorszych dla gospodarki
czasach p³aci siê im coraz wiêcej? Obecnie �rednia wynagrodzeñ preze-
sów, wiceprezesów i prokurentów 331 spó³ek z GPW wynosi 519 tys. z³
rocznie. W 2008 r. by³o to 412 tys., a wiêc ich zarobki wzros³y o 25%. W
przypadku prywatnych firm mo¿na to zrozumieæ � zarz¹dzaj¹ swoimi
finansami jak uwa¿aj¹ za s³uszne.

Rzuæmy okiem na zarobki zarz¹dów pañstwowych spó³ek gie³dowych
� s³absze wyniki finansowe powinny odpowiednio pomniejszaæ wyna-
grodzenia prezesów. Platforma �obywatelska�, która z obywatelsko-
�ci¹ ma tyle wspólnego co milicja obywatelska z obywatelami za cza-
sów PRL, po zwyciêskich wyborach parlamentarnych w 2007 r. z pro-
pagandow¹ szopk¹ zorganizowa³a w KGHM tzw. konkurs-farsê na pre-
zesa. Wygra³ ten co mia³ wygraæ i powo³ano trzyosobowy zarz¹d z wy-
nagrodzeniem prezesa oko³o 68 tys. z³. Ale ju¿ w 2011 r. zarobki mie-
siêczne siêgnê³y ok. 156 tys. z³ (dla prezesa i zwiêkszonej obsady do
piêciu osób). Wyborcze has³o PO zosta³o wcielone w ¿ycie: �By ¿y³o siê
lepiej� � jak widaæ �kolesiom�.

O systemie motywacyjnym menad¿erowie nie chc¹ s³yszeæ, bo kij i
marchewka jest dla robotników. Nie raz czytamy w prasie (nie myliæ z
prorz¹dowymi szmat³awcami) o przypadkach pañstwowych spó³ek, w
których nie oszczêdza siê na �fachowcach� z nadania partii rz¹dz¹cej.
Dane z lat 2011-2012 mówi¹ same za siebie. 6 mln z³ dla piêcioosobo-
wego zarz¹du PGNiG (�rednio 100 tys. z³ miesiêcznie na osobê), 3 mln
z³ rocznie dla piêciu osób z PGE, 1,7 mln z³ dla trzech cz³onków zarz¹du
PKP i 1,3 mln z³ dla czterech z Enei. Jak to siê ma do rzeczywisto�ci
skoro np. PKP nie przynios³o zysku, lecz stratê w wysoko�ci 700 mln
z³?! W Poczcie Polskiej zarobki prezesów wynosz¹ miesiêcznie oko³o
100 tys. z³� Aleksander Grad, ten sam co piastowa³ funkcjê ministra
skarbu, przez przypadek tylko za³apa³ siê na sto³ek prezesa PGE Energia
J¹drowa i PGE EJ1 z pensj¹ podstawow¹ 43 tys. z³ netto plus oczywi-
�cie dodatki. To nic, ¿e hucznie odtr¹bione plany budowy elektrowni
j¹drowej coraz bardziej odsuwaj¹ siê w czasie i nie wiadomo za co mu
tak w³a�ciwie p³ac¹. Tzn. my siê domy�lamy � By ¿y³o siê lepiej� Rz¹d
omija ustawê kominow¹, ¿eby wynagrodziæ swoich ludzi i wcale siê z
tym nie kryje. W koñcu nale¿y siê za �mordercz¹ harówkê�.

Urzêdnicy
Kryzys nie dotkn¹³ te¿ urzêdów. Politycy nie zapominaj¹ o zatrudnianiu
�kolesi� i znajomków oraz wynagradzaniu swoich urzêdników z admini-
stracji wszystkich szczebli. Nikt nawet nie pomy�la³ o obni¿kach pensji
na czas kryzysu. Zgodnie z ustaw¹ na nagrody dla urzêdników powinno
siê przydzielaæ minimum 3% ca³ego funduszu na wynagrodzenia, ale
zamiast tego w wielu urzêdach przeznaczano prawie trzykrotnie wiêcej.
Jak informuje Dziennik Gazeta Prawna, w niektórych instytucjach ozna-
cza³o to nawet 18 tys. z³otych przypadaj¹cych na urzêdnika. Proble-
mem jest nie tylko wysoko�æ wynagrodzeñ, ale te¿ ilo�æ zatrudnianych
urzêdników. Rz¹d zatrudnia ponad pó³ tysi¹ca zastêpców i asystentów.
Sam minister Piechociñski ma o�miu doradców!! Minister finansów
bije rekord � dziewiêciu zastêpców. Ogólna liczba urzêdników ro�nie
ka¿dego roku, rz¹d nie ujawnia ile ich ju¿ jest, bo przecie¿ walczy z
bezrobociem w�ród cz³onków swoich rodzin. I jak to siê ma do proble-
mów z dziur¹ bud¿etow¹? Niektórzy rz¹dowi urzêdnicy trac¹ ju¿ poma-
³u kontakt z rzeczywisto�ci¹. Minister Sikorski, zakupi³ 28 krzese³ i foteli
za ponad� 300 tys. z³. Najdro¿sze 16 foteli kosztowa³y 13 tys. z³ od
sztuki. Jak widaæ kryzys nie wszystkich dotyka, w szczególno�ci gdy
zarz¹dza siê cudzymi pieniêdzmi.

Osaczani
Z przera¿eniem czytam jakie wypowiedzi padaj¹ na ró¿nych forach i por-
talach internetowych, a odnosz¹cych siê do naszych szlachetnych dzie-
jów historycznych, piêtrz¹cych siê problemów zwi¹zanych z rosn¹cym
bezrobociem czy fal¹ narastaj¹cego ubóstwa. Widaæ go³ym okiem, ¿e
nasza bolesna historia, czêsto wrêcz tragiczna, wielu obywateli naszego
spo³eczeñstwa nic nie nauczy³a. W coraz wiêkszym stopniu stajemy siê
narzêdziem w rêkach ró¿nych medialnych manipulatorów i jak stado bez-
wolnych baranków prowadzeni jeste�my na rze�, przy czym nawet nie
pytamy dlaczego. Z mistrzowsk¹ precyzj¹ obecna ekipa polityczna pra-
wie na ka¿dym kroku robi z nas mato³ów, a my nie przeciwstawiamy siê
temu, akceptujemy to, �wiadomie godzimy siê na tak¹ sytuacjê. Co to siê
sta³o, ¿e �wiat stan¹³ na g³owie. Okazuje siê, ¿e w (�polskich�) obozach
koncentracyjnych mordowali nazi�ci a nie Niemcy. Komunizm za� to by³a
sielanka, Zwi¹zek Radziecki wyzwoli³ Polskê spod okupacji hitlerowskiej,
a g³upi Polacy gin¹ w powstaniach.

W medialnym przekazie jeste�my osaczani przez ró¿nych lewicowych czy
�postêpowych� ideologów. Ich zakamuflowanym zadaniem jest zrobiæ z
nas bezwoln¹ masê podludzi, któr¹ bêdzie mo¿na ³atwo sterowaæ i mani-
pulowaæ. Ukryci ideologowie ró¿nymi sposobami chc¹ nami zaw³adn¹æ,
a najlepiej rozpocz¹æ od edukacji najm³odszych. Mamy staæ siê spo³e-
czeñstwem bez w³asnej kultury, historii i godno�ci. Przez tysi¹clecia pod-
staw¹ trwania i funkcjonowania naszego Narodu by³y warto�ci Bóg, Ho-
nor i Ojczyzna. Dzisiaj to niemodne i niew³a�ciwe. Jedna dziennikarka
stacji wsi24 stwierdzi³a nawet, ¿e jest to has³o agresywne. Dzisiaj wed³ug
s³ów pie�niarza i poety Lecha Makowieckiego has³o �Bóg, Honor i Ojczy-
zna� zdaniem czê�ci spo³eczeñstwa jest esencj¹ faszyzmu. �Kto tak ich
dzi� opluwa? Czy polactwo jakie�? Tak � to wnuki komuny! Lewactwo
wszelakie�. Jaka� dziwna rzecz dzieje siê z lud�mi, jakby pogr¹¿ali siê w
dziwn¹ i niebezpieczn¹ chorobê, bo im wiêkszy dewiant staje siê dla nich
autorytetem, tym bardziej s¹ gotowi oddaæ im swoje dzieci i wnuki na
wychowanie. Czy to jest metoda na ¿ycie m³odego spo³eczeñstwa? Czy¿-
by�my sami sobie szykowali now¹ zag³adê? Obud� siê �pi¹ca i zmanipu-
lowana Polsko.

Zatroskany

Spotkanie z Prezesem
ws. WPEC-u

�Solidarno�æ� z Wojewódzkiego Przedsiêbiorstwa Energetyki Ciepl-
nej w Legnicy zwróci³a siê do Prezesa Zarz¹du KGHM Herberta Wir-
tha o spotkanie, które mia³oby dotyczyæ przysz³o�ci spó³ki z Grupy
Kapita³owej. Poni¿ej mo¿na zapoznaæ siê z listem przewodnicz¹cej
Komisji Miêdzyzak³adowej Iwony Majsner.

Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ �Solidarno�æ� przy WPEC w Legni-
cy S.A. zwraca siê z pro�b¹ o spotkanie w celu zapoznania z plano-
wanymi dzia³aniami strategicznymi wobec Naszej Spó³ki wchodz¹-
cej w sk³ad grupy kapita³owej KGHM Polska Mied� S.A. W szczegól-
no�ci prowadzonych prób, zmierzaj¹cych do bli¿ej nieznanej pra-
cownikom formy konsolidacji z akcjonariuszem wiêkszo�ciowym,
firm¹ Energetyka Sp. z o.o. Pracownicy WPEC w Legnicy S.A. s¹
zainteresowani bezpieczeñstwem Spó³ki i miejsc pracy oraz wyku-
pem akcji pracowniczych w ramach tego procesu.

W rozmowie z cz³onkiem Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied� S.A.
Panem Bogdanem Szarkiem zostali�my poinformowani, ¿e jest wola
z Pana strony, aby odby³o siê takie spotkanie, za które z góry dziêku-
jemy. Oczekujemy z Pañstwa strony na wskazanie dogodnego ter-
minu spotkania.

Za Komisjê Miêdzyzak³adow¹ NSZZ �Solidarno�æ�
Przewodnicz¹ca Iwona Majsner


