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Spó³ki wykonuj¹ce prace dla KGHM ponios¹ konsekwen-
cje podatku od miedzi i srebra

Ograniczenie robót
w PeBeKa

Wbrew zapewnieniom pracodawcy i optymistycznym wizjom na 2014
rok, potwierdzi³y siê niepokoj¹ce informacje o oszczêdno�ciach
KGHM Polskiej Miedzi i ograniczaniu robót dla PeBeKi. W³adze KGHM
zapewni³y centrale zwi¹zkowe, ¿e nie bêdzie zwolnieñ, a redukcja
zatrudnienia ma polegaæ na dobrowolnych odej�ciach na emerytu-
rê. W przypadku PeBeKa postanowiono �ci¹æ skalpelem bez znie-
czulenia�.

Przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej NSZZ �Solidarno�æ� w PeBeKa Ire-
neusz Pasis 7 stycznia napisa³ do Prezesa Herberta Wirtha wniosek o
spotkanie w celu wyja�nienia w¹tpliwo�ci i przedstawienia informacji
dotycz¹cych wp³ywu podatku od niektórych kopalin na spó³kê i pra-
cowników. Stwierdzi³ w li�cie, ¿e pogorszenie sytuacji KGHM na skutek
wprowadzenia daniny od miedzi i srebra mo¿e rzutowaæ na dzia³alno�æ
spó³ek z grupy kapita³owej, ograniczenie planowanych inwestycji i
mniejsze zapotrzebowanie na us³ugi �wiadczone przez PeBeKa. To po-
ci¹gnê³oby za sob¹ redukcjê w zatrudnieniu i wynagrodzeniach. Prze-
wodnicz¹cy doda³, ¿e PeBeKa jest równie¿ obci¹¿ona kosztami zwi¹za-
nymi z �Zasadami £adu Korporacyjnego KGHM�, a wiêc m.in. koniecz-
no�ci¹ dokonywania zakupów materia³owych przez Mercus, wykupu
posi³ków regeneracyjnych w Lubinpexie czy finansowania klubu pi³-
karskiego. Przy obni¿aniu cen za wykonywane us³ugi przez PeBeKa jest
to równoznaczne z problemami finansowymi i niestabilnym funkcjono-
waniem spó³ki.

Wiceprezes Zarz¹du KGHM odpowiedzi udzieli³ 17 stycznia i stwierdzi³,
¿e spó³ka w 2013 roku bardzo dobrze siê rozwija³a, zwiêkszono ilo�æ
prac i inwestycji oraz zatrudnienie, a zarzuty s¹ bezpodstawne. Przera-
¿aj¹cy jest fakt, ¿e dzieñ wcze�niej Solidarno�æ otrzyma³a informacjê o
zatrzymaniu 70% prac w ZG �Lubin�. Z 5700 metrów bie¿¹cych zosta-
wiono jedynie 1700 metrów. Nastêpnie okaza³o siê, ¿e pozosta³e 1700
metrów ma byæ wykonanych nie na sze�ciu przodkach, lecz na trzech.
Dosz³o do spotkania z Zarz¹dem PeBeKa, które nic  nie wyja�ni³o, po-
niewa¿ Prezes by³ zaskoczony rozwojem wydarzeñ w centrali KGHM.
Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarno�æ postanowi³a ponowiæ do w³a-
�ciciela pro�bê o spotkanie, bo po otrzymaniu pisma sytuacja by³a ju¿
nieaktualna.

Krojenie pracowników
w ZUW Urbex

Po wprowadzeniu czterobrygadowego systemu pracy 28 pracowni-
ków objêtych systemem straci³o na zarobkach �rednio� 400 z³otych!
Za³oga mia³a problem z prze³o¿onym, który b³êdnie notowa³ ilo�æ prze-

pracowanych nadgodzin przez pracowników. W ramach protestu po-
stanowili zaprzestaæ zapisywania siê na pracê w godzinach nadliczbo-
wych, ¿eby zwróciæ uwagê pracodawcy. Zamiast znale�æ rozwi¹zanie
problemu pracodawca postanowi³ �nagrodziæ� niepokornych pracow-
ników prac¹ w systemie czterobrygadowym bez mo¿liwo�ci pracy w
nadgodzinach. Jak relacjonuj¹ sprawê pracownicy, prze³o¿eni wydzia³u
do koñca zapewniali ich, ¿e nikt na tym nie straci.

Pracownicy stracili bardzo du¿o i gdyby tego by³o ma³o pracodawca nie
kwapi siê, ¿eby zapewniæ za³odze dojazdy do pracy w weekendy. Po-
stawmy siê w sytuacji osoby, która sp³aca kredyt hipoteczny lub w³a-
�nie mia³a zamiar za³o¿yæ rodzinê i wzi¹æ po¿yczkê. Ju¿ chyba gorzej byæ
nie mo¿e. Pracownik jednak s³yszy od prze³o¿onego: �Jak ci siê nie
podoba, to siê zwolnij�. Wykorzystywanie przez pracodawców trudnej
sytuacji na rynku pracy do szanta¿owania za³ogi jest skandaliczne. Sy-
tuacja przywodzi na my�l minione czasy i ówczesne standardy w kwe-
stii traktowania cz³owieka. Co ciekawe z systemem czterobrygadowym
ju¿ eksperymentowano w 2003r. Funkcjonowa³ raptem miesi¹c, ponie-
wa¿ kompletnie siê nie sprawdzi³ i by³ dla pracodawcy zbyt kosztowny.
Jan Pietrzyk, Przewodnicz¹cy Solidarno�ci w ZUW Urbex, z³o¿y³ w stycz-
niu wniosek o kontrolê do Pañstwowej Inspekcji Pracy, któr¹ przepro-
wadzono w lutym. Inspektor pracy wyda³ stosowne �rodki prawne. Czy
to pomo¿e, zobaczymy wkrótce.

Ws. nieprzyznania koncesji KGHM z pomoc¹ przyszed³�
Tusk?!

PR rz¹du
w sprawie koncesji

Ministerstwo �rodowiska przyzna³o koncesje na poszukiwanie
rudy miedzi na z³o¿ach �Bytom Odrzañski� i �Kotla� kanadyj-
skiej firmie Leszno Copper, z któr¹ wspó³pracuje by³y prezes
KGHM za rz¹dów SLD Stanis³aw Speczik. KGHM równie¿ ubiega³
siê o prawa do koncesji, lecz rz¹d podj¹³ niekorzystn¹ dla Pol-
skiej Miedzi decyzjê choæ ww. z³o¿a s¹siaduj¹ z obecnie eksplo-
atowanymi przez KGHM. Oddanie prawa do koncesji innej firmie
oznacza stagnacjê. Zarz¹d spó³ki odwo³a³ siê od decyzji mini-
sterstwa. Donald Tusk, zgodnie ze swoim zwyczajem, pora¿kê
postanowi³ przekuæ w sukces. Parafrazuj¹c Stefana Kisielewskie-
go, Tusk bohatersko walczy z problemami nieznanymi w ¿adnym
innym demokratycznym pañstwie.

Taka sytuacja mia³a ju¿ miejsce wielokrotnie. Wystarczy wymieniæ
kwestiê budowy dwóch dróg. Przejazd Autostradow¹ Obwodnic¹
Wroc³awia mia³ byæ darmowy, okaza³o siê jednak, ¿e postanowiono
wprowadziæ op³aty. Politycy Platformy Obywatelskiej wziêli jednak
Polaków w obronê i op³aty ograniczono do pojazdów ciê¿arowych.
Rz¹d Tuska za¿egna³ kryzys, który sam stworzy³. Drugi przypadek
dotyczy budowy drogi S-3. Wielokrotnie mamiono nas obietnicami
szybszej podró¿y nad morze, w góry czy do pracy. Ostatnimi czasy
inwestycja ponownie mia³a legn¹æ w gruzach przez wzgl¹d na obie-
can¹ budowê obwodnicy Warszawy � by uchroniæ od odwo³ania w
referendum prezydent stolicy Gronkiewicz-Waltz. Wybawcy spod
znaku Platformy Obywatelskiej obiecali jednak, ¿e droga do Legnicy



powstanie, a pó�niej jeszcze do³o¿yli fragment od Legnicy do Bol-
kowa. Og³oszono sukces. Droga co prawda nie powstanie do Czech,
a zgodnie z oficjalnymi danymi rz¹du do 2013r. mia³a powstaæ ca³a
droga S-3, ale kto by siê tym przejmowa³? Dziennikarze te¿ ju¿ zapo-
minaj¹ wspominaæ o tej drobnostce i poddaæ w w¹tpliwo�æ praw-
domówno�æ Tuska oraz lokalnych polityków PO.

Identycznie wygl¹da kwestia nieprzyznania koncesji dla KGHM. Jaki�
urzêdnik nie przyzna³ prawa do poszukiwania z³ó¿ rudy miedzi pañ-
stwowej spó³ce, ale to dlatego, ¿e prawo jest �niejasne�. Tak sprawê
na�wietli³ minister �rodowiska Maciej Grabowski. Bardziej wygl¹da
to na indolencjê ministerialnych pracowników, jakie� kopertowe
transfery pod sto³em lub� kolejny zabieg marketingowy! Wtem
pojawia siê Tusk, który zna lekarstwo na ca³y problem. Przed kame-
rami �zasugerowa³� ministrowi zmianê decyzji i ponagli³ Agencjê
Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego by szybko zbada³a sprawê. Ogól-
nopolskie i lokalne media oszala³y z rado�ci, jak to dziarski premier
potrafi postawiæ na swoim. �Nasz¹ intencj¹ (�) jest utrzymanie
silnej pozycji Polskiej Miedzi, w której Skarb Pañstwa ma tak du¿y
udzia³ i która traktowana jest przez nas jak przedsiêbiorstwo szcze-
gólnej wagi i o wymiarze strategicznym.� � stwierdzi³ Tusk. Inwe-
stuj¹c w Kanadzie 10 mld z³, sprzedaj¹c 10% akcji i wprowadzaj¹c
podatek od miedzi i srebra (2 mld z³ rocznie) z pewno�ci¹ chcia³
silnej pozycji strategicznej pañstwowej spó³ki. Zbli¿aj¹ siê wybory
do europarlamentu i samorz¹dowe, wiêc Tusk i Platforma Obywa-
telska na dobre rozpoczêli kampaniê wyborcz¹.

Dziwne �przypadki�
Sprawa powierzenia koncesji na poszukiwanie z³ó¿ miedzi tym bar-
dziej dziwi, bo powierzono j¹ firmie z Kanady. Ju¿ pomijaj¹c fakt, ¿e
KGHM inwestuje w Kanadzie, a Kanadyjczycy w Polsce � co jest
kompletnie pozbawione sensu � jeszcze bardziej zagadkowy jest
udzia³ w ca³ym procederze by³ego prezesa KGHM z czasów SLD
Stanis³awa Speczika. Oprócz pe³nienia funkcji prezesa Miedzi Cop-
per Corporation (w³a�ciciela Leszno Copper) Stanis³aw Speczik
jest� ekspertem Komisji Ochrony �rodowiska, Zasobów Natural-
nych i Le�nictwa rz¹du Donalda Tuska. W ubieg³ym roku wspó³pra-
cowa³ przy zmianie ustawy o Prawie geologicznym i górniczym oraz
innych powi¹zanych ustaw. Choæ pracowa³ jako ekspert komisji ze
stenogramów wy³ania siê obraz lobbowania na rzecz zmiany prawa
�nie tylko w zakresie wêglowodorów, ale tak¿e tych (pracodawców
� red.), którzy eksploatuj¹ mied�, srebro, inne metale lub ich poszu-
kuj¹� � mo¿na przeczytaæ na stronach sejmowych. Dlaczego rz¹d
powo³uje prezesa zagranicznej spó³ki inwestuj¹cej w Polsce do two-
rzenia ustaw, które dotycz¹ w³a�nie tego przedsiêbiorcê?! Ca³¹
spraw¹ nieprzyznania koncesji dla KGHM powinna zaj¹æ siê nie Agen-
cja Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, lecz Centralne Biuro Antyko-
rupcyjne. Zdecydowanie profil dzia³alno�ci tej s³u¿by bardziej od-
powiada problemowi z jakim mamy do czynienia. Dodatkowo po-
s³owie PiS z³o¿yli zawiadomienie do Najwy¿szej Izby Kontroli o zba-
danie decyzji ministerstwa.

Inn¹ zaskakuj¹c¹ informacj¹ s¹ szczegó³y rozpatrywania wniosków
koncesyjnych przez ministerstwo �rodowiska. Sprawa ci¹gnê³a siê
ok. dwa lata, choæ zazwyczaj decyzja podejmowana jest w dwa mie-
si¹ce. W dodatku kanadyjska firma zg³osi³a swój wniosek kilka mie-
siêcy pó�niej ni¿ KGHM. Na ministerstwie nie zrobi³ wra¿enia fakt, ¿e
firma Leszno Copper ma kapita³ zak³adowy 5 tys. z³ � ministrowi
wystarcza³o zapewnienie, ¿e spó³ka w³a�cicielska dokapitalizuje j¹
w razie potrzeby choæ nie wiadomo czy ma na to �rodki. Minister nie
wzi¹³ nawet pod uwagê mo¿liwo�ci spekulacji na koncesjach po-
przez chêæ odsprzeda¿y z³ó¿ na rzecz KGHM, ale z sowitym �napiw-
kiem�. Minister nie przej¹³ siê nawet opiniami ekspertów, którzy za
korzystniejsz¹ uznali ofertê KGHM Polskiej Miedzi. Gdyby tego by³o
ma³o, teren, który obejmuje koncesje, zosta³ ju¿ w przesz³o�ci prze-
badany na koszt pañstwa i KGHM. Mimo tak przyt³aczaj¹cych fak-
tów minister rz¹du Tuska podj¹³ niewyt³umaczaln¹ decyzjê i odda³
z³o¿a o zawarto�ci 8 mln ton miedzi w obce rêce.

Zmiany funkcjonowania
SIP na Rudnej!

Dobiega koñca kolejna, czteroletnia kadencja funkcjonowania SIP
na �Rudnej�. Sprawozdania z dzia³alno�ci potwierdzaj¹, ¿e Spo³ecz-

Spotkanie ws. zmian
w organizacji na �Rudnej�

W dniu 20 lutego br. na �niespodziewane� zaproszenie Dy-
rektora Oddzia³u odby³o siê spotkanie przedstawicieli za-
k³adowych organizacji zwi¹zkowych z Dyrekcj¹ Oddzia³u ZG
�Rudna�. Tematem spotkania by³o zaprezentowanie za³o-
¿eñ do zmian techniczno-organizacyjnych zaplanowanych w
Oddziale ZG �Rudna� w roku 2014 i w latach nastêpnych. Na
pocz¹tku spotkania okaza³o siê, ¿e Dyrektor Oddzia³u poczu³
siê �dotkniêty do ¿ywego� tym, ¿e sprawa planowanych zmian
organizacyjnych budzi zainteresowanie NSZZ Solidarno�æ i
¿e zwi¹zek zwróci³ siê o wyja�nienia a¿ do Rady Nadzorczej i
Zarz¹du Spó³ki.

na Inspekcja Pracy jest wszêdzie tam, gdzie realizuj¹c zadania pro-
dukcyjne nie zawsze pamiêta siê o spe³nieniu wymagañ bezpieczeñ-
stwa. Z potwierdzonych faktów i sprawozdawczo�ci wynika, ¿e spo-
³eczni inspektorzy na ZG Rudna nale¿¹ do najbardziej aktywnych w
ca³ym KGHM. Tak¿e wymogi wynikaj¹ce z Ustawy o Spo³ecznej In-
spekcji Pracy potwierdzaj¹, ¿e dzia³alno�æ SIP w ZG �Rudna� jest na
wysokim poziomie. Dowodz¹ tego licznie udokumentowane inter-
wencje (m.in. liczba uwag, zaleceñ i interwencji) oraz prowadzone
postêpowania powypadkowe, gdzie spo³eczni inspektorzy pracy
wnosz¹ zdania odrêbne wystêpuj¹c w obronie pracowników po-
szkodowanych w wypadkach. Niejednokrotnie nie zgadzaj¹ siê z
interpretacj¹ pracodawcy co do okoliczno�ci lub przyczyn zdarzeñ
oraz formu³¹ protoko³ów powypadkowych. W ostatnich dniach maj¹
miejsce ró¿ne dziwne spotkania, których celem jest zmiana obowi¹-
zuj¹cego regulaminu wyborów SIP oraz zmiana zasad ich funkcjo-
nowania. Propozycjê zmian przedstawi³ ZZPPM i wynika z nich, ¿e
obecny stan zaanga¿owania spo³ecznej inspekcji pracy i jej nadzór
w imieniu zwi¹zków zawodowych komu� najwyra�niej przeszkadza.

Czy proponowane zmiany regulaminu maj¹ na celu wprost �wyciê-
cie� Zak³adowego Spo³ecznego Inspektora Pracy oraz oddzia³owych
i rejonowych SIP? Propozycja zmian daje bowiem mo¿liwo�æ �ma-
nipulacji�, gdy¿ tylko brygadowi SIP maja mieæ czynne prawo wy-
borcze (maj¹ wybieraæ). Czyje wiêc interesy reprezentuj¹ Pano-
wie Przewodnicz¹cy Hajdacki i Trempa³a, którzy z uporem sta-
raj¹ siê przekonywaæ pozosta³e organizacje zwi¹zkowe do wpro-
wadzenia tych zmian? Mo¿e niech publiczne siê wypowiedz¹ ile
razy stawali w obronie pracowników Naszego Oddzia³u. Niech nie
zapomn¹ wspomnieæ o Regulaminie Premiowania, który w obec-
nym kszta³cie wprowadza jedynie brak przejrzysto�ci w przyznawa-
niu premii oraz wynagradzaniu pracowników i powoduje nieporo-
zumienia w�ród za³ogi. Podpisanie siê pod regulaminem zapropo-
nowanym przez Dyrekcjê stawia pod du¿ym znakiem zapytania czy-
ich interesów teraz pilnuj¹ tak aktywni Panowie Przewodnicz¹cy, a
jestem prawie przekonany, ¿e na pewno nie ma to zwi¹zku z przyjê-
ciami do pracy cz³onków ich rodzin. Z przykro�ci¹ widzimy, jak na co
dzieñ pracownicy s¹ poni¿ani ró¿nego rodzaju rozmowami dyscy-
plinuj¹cymi, obci¹¿ani kosztami za awarie, które czêsto s¹ zaniedba-
niem osób ich nadzoruj¹cych.

Zwi¹zki Zawodowe s¹ po to, by pomagaæ Spo³ecznej Inspekcji Pra-
cy w tej obecnej zaakceptowanej przez nich rzeczywisto�ci. Oczywi-
�cie zmiany s¹ potrzebne, ale w zakresie wsparcia inspektorów SIP
przez Zwi¹zki Zawodowe. Je¿eli zaczyna robiæ siê zamieszanie, to
pozostaje zadaæ pytanie wprost: komu to s³u¿y i czyje interesy sta-
raj¹ siê reprezentowaæ �obecni reformatorzy� SIP na ZG �Rudna�.
Najpierw podpisuj¹ siê pod zasadami, które krzywdz¹ pracowni-
ków, a potem szukaj¹ winnych poza sob¹? Oceni¹ to na pewno
sami pracownicy.

Mam nadziejê, ¿e NSZZ Solidarno�æ nie zgodzi siê na zaproponowa-
ne zmiany regulaminu wyborów spo³ecznych inspektorów pracy,
gdy¿ jego kszta³t zosta³ zaakceptowany przed ostatnimi wyborami
przez wszystkie organizacje zwi¹zkowe, które go podpisa³y i na pewno
jest on zgodny z Ustaw¹ o spo³ecznej inspekcji pracy.

Miro



Pismo do Zarz¹du z dnia 12 lutego br. by³o tylko konsekwencj¹
lekcewa¿enia przez Dyrektora Oddzia³u naszego wyst¹pienia z
dnia 3 lutego br. po sygna³ach jakie zaczê³y docieraæ do Komisji
Zak³adowej NSZZ Solidarno�æ od pracowników. Mowa o wdra-
¿anych �eksperymentach� na oddzia³ach drogowych, mecha-
nicznych i górniczych dotycz¹cych ograniczenia w procesie tech-
nologicznym urabiania rudy i ob³o¿enia maszyn pomocniczych
oraz reorganizacji transportu pracowników pojazdami SWT-M.
Na nasze zapytania w tej sprawie otrzymali�my wymijaj¹c¹ od-
powied� od Dyrektora Oddzia³u (pismo Dyrektora z dnia 7 lute-
go br.) za� same zmiany zosta³y okre�lone jako �¿adne istotne�.

Po przedstawieniu pretensji pod adresem dzia³añ NSZZ Soli-
darno�æ (przy ¿yczliwym wsparciu dla pracodawcy i oburzeniu
na wyst¹pienie NSZZ Solidarno�æ ze strony Przewodnicz¹cego
Trempa³y z ZZPPD) Pan Dyrektor przeszed³ do g³ównego tema-
tu spotkania. W po�piechu przedstawi³ prezentacjê multime-
dialn¹ dotycz¹c¹ Oddzia³owego projektu poprawy efektywno-
�ci, który ma byæ realizowany poprzez:
- zmianê systemu transportu do³owego (jak to zosta³o zapre-

zentowane: �(�) Dotychczasowi operatorzy SWT-s �przesia-
daj¹ siê� na maszyny przodkowe, a ich miejsce zajmuj¹ do-
tychczasowi �pasa¿erowie� (sztygarzy, przodowi, strza³owi,
elektrycy)�;

- po³¹czenia oddzia³ów A-1 i A-4 w jeden oddzia³ A-2;
- centralizacjê prac wykonywanych na oddzia³ach górniczych

poprzez ograniczenie zatrudnienia na oddzia³ach górniczych
(G) i utworzeniu brygad lotnych po 3 pracowników + 1 pra-
cownik rezerwowy na oddzia³ach górniczych na rejonach GG-
1, GG-2, GG-3;

- zmianê organizacji pracy na szybie R-I oraz R-VII, przej�cie z
sytemu WSP na system 3 zmianowy (7,5 h);

- utworzenie centralnego biura projektów w dziale TR;
- likwidacjê oddzia³u GB;
- po³¹czenie oddzia³u E-5 z E-6 i utworzenie jednego oddzia³u

obs³uguj¹cego zarówno przodki, jak i przeno�niki ta�mowe;
- przejêcie przez próbkobiorców obowi¹zków operatorów prze-

no�ników ta�mowych;
- likwidacjê szybu R-VI;
- ³¹czenie przeno�ników;
- centralizacjê zaopatrzenia;
- automatyzacjê pompowni i wentylatorów;
- automatyzacjê GST-3 na Rudnej G³ównej;
- automatyczn¹ kontrolê opróbkowania urobku.

Nastêpnie przedstawiono informacjê dotycz¹c¹ ob³o¿enia ma-
szyn pomocniczych (TD, SWOB i £K-1) oraz konsekwencje tych
wszystkich dzia³añ, tj. zmiany w Regulaminie Premiowania, które
to przedstawiono organizacjom zwi¹zkowym do uzgodnienia.
Po prezentacji okaza³o siê, ¿e nie bêdzie dyskusji na temat za-
prezentowanych zamierzeñ, gdy¿ zaplanowane jest spotkanie
Dyrektora z urzêdnikami Pañstwowej Inspekcji Pracy.

Czê�æ przedstawionych i realizowanych ju¿ projektów oceniana
jest przez pracowników oraz Spo³eczn¹ Inspekcje Pracy, jako
dzia³ania zmierzaj¹ce do podporzadkowania procesu produk-
cyjnego statystyce, polegaj¹cych na pozorowanych oszczêd-
no�ciach. Wp³ywaj¹ one negatywnie na bezpieczeñstwo pracy
pracowników oraz przebieg procesu technologicznego i wy-
muszaj¹ ³amanie podstawowych przepisów bezpieczeñstwa pra-
cy. Jednoznacznie widaæ, ¿e dzia³ania te negatywnie przek³a-
daj¹ siê tak¿e na wynagrodzenia pracowników w zwi¹zku z funk-
cjonuj¹cym w O/ZG �Rudna� Regulaminem Premiowania.

Komentarze
z internetu

W chwili, gdy piszê ten komentarz d³ug publiczny Polski wyno-
si 1 039 856 649 209 z³ (czyli ponad bilion z³otych). Zad³u¿enie
zagraniczne to ok. 300 miliardów euro. Bogactwo kraju nie ro-

dzi siê z ¿ebraniny od �dobrej cioci Unii Europejskiej� (bo to
pieni¹dze ze wspólnych sk³adek, a nie darowizna), bezmy�lne-
go zad³u¿ania siê obywateli w imiê Tuskowego �tu i teraz� ani
zaklinania rzeczywisto�ci w stylu ksiêgowego Vincusia. Zamo¿-
no�æ kraju i jego mieszkañców to efekt pracy (z pokolenia na
pokolenie), wytwórczo�ci przemys³owej, us³ug oraz inwestycji
we w³a�ciwe kszta³cenie m³odego pokolenia (nie na durnych
kierunkach typu �europeistyka�), a tak¿e rozwój w³asnej nauki.
Tymczasem Polska po dwudziestu kilku latach od tzw. prze-
mian ustrojowych jest krajem bez przemys³u (bo wszystko sprze-
dano na bandyckich warunkach albo rozkradziono), z gigan-
tycznym bezrobociem i równie wielk¹ emigracj¹ zarobkow¹.

To tak¿e kraj hurtowni, sieci obcych hipermarketów nie p³ac¹-
cych podatków, montowni (które w ka¿dej chwili mo¿na zwin¹æ
i przenie�æ gdzie indziej) i telemarketerów wydzwaniaj¹cych od
rana do wieczora z g³upkowatymi ofertami. Mamy s³u¿bê zdro-
wia na ³opatkach, armiê w rozk³adzie, PKP w agonii itd., itp.
Mamy równie¿ pomnik megalomanii S³oñca Peru w postaci sta-
dionów (prawie ka¿dy przeinwestowany, skandalicznie zbudo-
wany i bêd¹cy po¿ywk¹ dla swojaków), prowincjonalne lotni-
ska, rozlatuj¹ce siê drogi etc. Mamy armiê urzêdasów krewnych
i znajomych królika, tak z lekka licz¹c ok. 1 miliona osób, poza-
trudnianych na etatach, umowach-zleceniach i umowach o dzie-
³o, bêd¹cych ¿elaznym elektoratem mi³o�ciwie nam panuj¹cej
Partii Mi³o�ci. Tej WSIowej magnaterii trzeba siê w pas k³aniaæ,
gdy chcemy co� za³atwiæ, a przecie¿ to nasi pracownicy! Z na-
szych skandalicznie wysokich podatków i parapodatków bior¹
siê ich zarobki.

Polska klasa �rednia nie istnieje, polskie rzemios³o zosta³o za-
mordowane, podatkami Rostowskiego wykañczana jest konku-
rencyjno�æ gospodarcza tych, którym siê jeszcze chce. Mamy
kilkumilionow¹ armiê bezrobotnych i emigrantów wyje¿d¿aj¹-
cych za prac¹, bêd¹cych w istocie wentylem bezpieczeñstwa
dla w³adzy. Wed³ug Komorowskiego w 1989 roku odzyskali�my
niepodleg³o�æ. Od czego lub kogo ta niepodleg³o�æ? Chyba od
pieniêdzy, gospodarki i wp³ywu na to co dzieje siê w kraju!
Czerwoni z ró¿owymi dokonali okr¹g³osto³owej umowy w Mag-
dalence, podzielili siê w³adz¹ polityczn¹, gospodarcz¹ i finan-
sow¹, wiêc teraz r¿n¹ g³upa a reszta Narodu ¿yje z dnia na
dzieñ� nie mamy elit! Te które by³y w II RP zginê³y w czasie II
wojny �wiatowej w walce, wyjecha³y za granicê lub zosta³y wy-
r¿niête w Katyniu, Palmirach i obozach koncentracyjnych, a na
ich miejsce awansowano� no w³a�nie, kogo? Krajem z powro-
tem zarz¹dza nomenklatura partyjna. Unia Europejska, ten gi-
gantyczny ko³choz, wspó³czesny Zwi¹zek Socjalistycznych Re-
publik Europejskich, ma swoje równie gigantyczne problemy,
na których rozwi¹zanie eurokraci maj¹ jeden tylko sposób: do-
druk sztucznej waluty, nie opartej na podstawach ekonomicz-
nych i gospodarczych, czyli euro. Na koniec postawiê pytanie,
na które niech ka¿dy sam sobie odpowie. Kto nami rz¹dzi i dla
kogo pracuje?

zegardlugu.pl

Z³a sytuacja w kraju wynika z patologii, w której pogr¹¿one jest
ca³e spo³eczeñstwo. Media takie jak TVN, Wyborcza, Radio Zet
(pierwsze �ród³o dezinformacji), RMF FM (prym wiod¹ resorto-
we dzieci � Olejnik, Lis, Paradowska, Michnik itd.) i rz¹dz¹cy od
ponad sze�ciu lat nieudacznicy skutecznie przekonuj¹ spo³e-
czeñstwo, ¿e z³odziej to nie z³odziej, tylko cz³owiek kreatywny i
przedsiêbiorczy, idiota w telewizji to nie idiota, lecz celebryta,
który wszystko wie najlepiej, bo jest znany. Niespe³niaj¹cy obiet-
nic polityk to nie oszust, tylko zrêczny i skuteczny przedstawi-
ciel elit politycznych, dyrektor z nadania POlitycznego to nie
mato³ maj¹cy znajomo�ci, lecz wybitna si³a fachowa, cz³owiek
sukcesu, znawca problemów, wielki naprawiacz i niewa¿ne, ¿e
roz³o¿y³ firmê, bo to nie jego wina, tylko poprzedników. Media
przekonuj¹ tak¿e, ¿e mo¿na kra�æ, robiæ przekrêty itp. tylko trze-
ba przy tym mówiæ w mediach ³adnym jêzykiem, nie u¿ywaæ
tzw. �mowy nienawi�ci� i nikogo nie obra¿aæ. Wtedy wszystko
jest dozwolone i uchodzi na sucho. Ten kto nazwie z³odzieja
z³odziejem, przekrêt przekrêtem itd. jest nazwany oszo³omem.
Wymieniaj¹c firanki w medialnym burdelu nie zrobimy porz¹d-
ku � trzeba wymieniæ (�) na rzetelnych i obiektywnych dzien-
nikarzy, których misj¹ jest praca dla spo³eczeñstwa i patrzenie
na rêce w³adzy.

  Z.
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Aktualno�ci
Pracownicze wybory do Rady Nadzorczej
W dniach 14-15 maja odbêd¹ siê pracownicze wybory dziewi¹tej
kadencji Rady Nadzorczej. W obecnej ósmej kadencji pracownicy
przez wiêkszo�æ czasu nie mieli reprezentacji. Na czê�æ kadencji za-
³oga wybra³a Przewodnicz¹cego Solidarno�ci ZG �Polkowice-Siero-
szowice� Bogus³awa Szarka, który w pojedynkê zabiega³ o interesy
pracowników i dobro spó³ki.

�����
To jest patologia
Wiêkszo�æ spo³eczeñstwa jest za zmianami przepisów o umowach-
zleceniach i o dzie³o, które rozwa¿a rz¹d (z powodu dziury bud¿eto-
wej, ale to szczegó³). 61% Polaków popiera odprowadzanie od nich
sk³adek, nawet je�li z tego powodu dostaliby mniej na rêkê � wynika
z sonda¿u IBRiS Homo Homini dla �Rzeczpospolitej�. Przeciwko ta-
kiemu rozwi¹zaniu jest 31% badanych, za� 8% nie ma zdania w tej
sprawie. Za osk³adkowaniem umów najczê�ciej opowiadaj¹ siê oso-
by miêdzy 25. a 34. rokiem ¿ycia (75%). Najrzadziej za� ankietowani
w wieku do 24 lat (co drugi).

�Widaæ, ¿e szczególnie m³odzi ludzie, nawet kosztem swojego ni¿-
szego wynagrodzenia, chc¹ mieæ p³acone sk³adki na fundusz eme-
rytalno-rentowy. Ale to jest dopiero pocz¹tek drogi do stabilnego
zatrudnienia� � komentuje Piotr Duda, szef Solidarno�ci. Przypomi-
namy, ¿e Solidarno�æ nie chce likwidacji umowy zlecenia i umowy o
dzie³o. S¹ to formy zatrudnienia zgodne z prawem. Powinny byæ
jednak stosowane tam, gdzie ta forma jest dopuszczalna. Tymcza-
sem po przeprowadzonych kontrolach Pañstwowa Inspekcja Pracy
poda³a, ¿e 40% umów-zleceñ i 60% umów o dzie³o powinno byæ
umowami o pracê. �To jest patologia i to wykorzystuj¹ pracodawcy�
� podkre�la przewodnicz¹cy Komisji Krajowej.

�����
Solidarno�æ protestowa³a przed Lidlami
W ca³ej Polsce przed marketami niemieckiej sieci przedstawiciele
Solidarno�ci rozdawali ulotki i zniechêcali Polaków do robienia za-
kupów w tych sklepach. W sieci Lidl ³amane s¹ prawa pracownicze
i zwi¹zkowe, st¹d decyzja na szczeblu krajowym zwi¹zku o masowej
akcji informacyjnej skierowanej do klientów tej sieci. Przedstawicie-
le Solidarno�ci zniechêcaj¹c potencjalnych klientów namawiali ich
do zrobienia zakupów w innych sklepach, gdzie szanowane s¹ pra-
wa pracownicze, a cz³owiek nie jest obdzierany z godno�ci. W ogól-
nopolskiej akcji ulotkowej wziêli udzia³ tak¿e przedstawiciele Soli-
darno�ci Zag³êbia Miedziowego.

Spór zwi¹zku z Lidlem rozpocz¹³ siê w grudniu ubieg³ego roku, kie-
dy to przewodnicz¹ca oraz wiceprzewodnicz¹cy zak³adowej organi-
zacji NSZZ �Solidarno�æ� w £odzi otrzymali dyscyplinarne wypo-
wiedzenia z pracy. Jako przyczynê zwolnienia pracodawca poda³
m.in. udzia³ tych osób w akcjach protestacyjnych, które rzekomo
by³y nielegalne. �S³ysza³em ostatnio w reklamach, ¿e w Lidlu jest
tydzieñ azjatycki. Nie tylko tydzieñ. W Lidlu jest ca³y rok azjatycki,
nied³ugo mo¿e bêdzie afrykañski, bo tak siê traktuje tu pracowni-
ków. Albo zarz¹d Lidl Polska dostosuje siê do prawa w naszym
kraju, albo niech wraca do Niemiec� � powiedzia³ przewodnicz¹cy
Solidarno�ci Piotr Duda podczas akcji protestacyjnej przed jednym
ze sklepów sieci w Katowicach.

�����
Z³oty medalista olimpijski nale¿y do Solidarno�ci
Mistrz olimpijski Zbigniew Bródka jest cz³onkiem NSZZ Solidarno�æ.
Zbigniew Bródka, stra¿ak z Domaniewic, wywalczy³ w Soczi z³oty
medal w wy�cigu na 1500 m i zosta³ pierwszym polskim mistrzem
olimpijskim w ³y¿wiarstwie szybkim. Zaledwie o 0,003 s wyprzedzi³
g³ównego rywala Holendra Koena Verweija. Dodatkowo Zbigniew
Bródka wraz z polsk¹ dru¿yn¹ zdoby³ br¹zowy medal w dru¿ynowym
³y¿wiarstwie szybkim pokonuj¹c Kanadyjczyków.

�����
Minister finansów wozi dzieci za nasze
Minister finansów Mateusz Szczurek podwozi s³u¿bow¹ limuzyn¹
trójkê dzieci do szko³y. Co ciekawe za u¿ywanie pojazdu do celów

prywatnych zgodnie z prawem p³aci 30 z³ i 5 gr podatku miesiêcz-
nie! P³acenie tej �miesznej sumy oznacza, ¿e minister mo¿e zjechaæ
z trasy w celach prywatnych maksymalnie do 200 metrów. Nie ma
w¹tpliwo�ci, ¿e podje¿d¿anie pod szko³y wykracza poza ten dystans
i minister powinien p³aciæ wiêksze kwoty. Poza tym sam fakt istnie-
nia mo¿liwo�ci u¿ywania s³u¿bowego samochodu do celów pry-
watnych jest skandaliczny.

�����
Platforma wysy³a klamoty na pomoc Ukrainie
Prominentni dzia³acze Platformy Obywatelskiej, m.in. Jacek Prota-
siewicz, w blasku fleszy za³adowali do busa �dary regionu dla Ukra-
iny�. Marketingowo wszystko by³o �wietnie rozegrane do czasu,
gdy przedstawiono zawarto�æ paczek. Wys³ano m.in. 11 koszulek, 5
dresów, 16 kubków i namiot turystyczny z 1988 roku. Widocznie
Protasiewicz postanowi³ kupiæ sobie nowy, bo tamten by³ starszy
od samej Ukrainy. Wygl¹da na to, ¿e dro¿szy bêdzie transport od
�pomocy Platformy dla Ukrainy�.

�����
Wiceminister zdrowia lobbowa³ na rzecz kliniki?
Jeden z tygodników ujawni³ informacjê o wiceministrze zdrowia S³a-
womirze Neumannie, który od kilku miesiêcy próbowa³ przywróciæ
kontrakt prywatnej klinice zajmuj¹cej siê leczeniem wzroku. Syste-
matycznie co kilka dni nagabywa³ ówczesn¹ prezes NFZ Agnieszkê
Pachciarz dzwoni¹c i przesy³aj¹c pisma, w których domaga³ siê wy-
ja�nieñ na jakim etapie jest rozpatrywanie sprawy prywatnej kliniki.
Kontrole NFZ wykaza³y, ¿e wspomniana klinika przy leczeniu refun-
dowanym bezprawnie pobiera³a od swoich klientów dodatkowe
op³aty, które ³¹cznie wynios³y 1,5 mln z³. NFZ we wrze�niu 2013
roku wymówi³ klinice kontrakt z trzymiesiêcznym okresem wypo-
wiedzenia, do 20 grudnia. Prezes NFZ nie zgodzi³a siê na specjalne
traktowanie tego przypadku i nied³ugo pó�niej zosta³a zwolniona.
Dwie godziny po jej odwo³aniu klinice przes³ano ofertê przed³u¿enia
kontraktu. Wszystko w imiê zasady, by ¿y³o siê lepiej� kolesiom.

�����
NekroPR czy hiena cmentarna?
Donald Tusk postanowi³ upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. W
dniu 15 lutego poszed³ na pogrzeb córki olimpijczyka Bart³omieja
Bonka. Przed obiektywami aparatów i kamer z³o¿y³ kondolencje ro-
dzinie. Media przychylne w³adzy nie widzia³y w tym nic niestosow-
nego. Premier, przypadkowi fotoreporterzy i pogrzeb dziewczynki,
która jest ofiar¹ zaniedbañ s³u¿by zdrowia. Komentowanie sprawy
wziêli w swoje rêce internauci: �Jaros³aw Kaczyñski poszed³ na po-
grzeb brata, media wrzeszcza³y, ¿e to brudna gra na trumnach. Do-
nald Tusk robi propagandê na pogrzebie obcego dziecka. Jest za-
chwyt�. A jeszcze w kwietniu 2012r. Tusk stwierdzi³ na mównicy
sejmowej: �Wola³bym siê nie urodziæ, ni¿ na grobach zmar³ych bu-
dowaæ swoj¹ karierê polityczn¹�. Jakie to znamienne dla tej partii...

Gdyby tego by³o ma³o w tym samym dniu pogr¹¿ony w ¿a³obie
premier ponownie pojawi³ siê w mediach. Tym razem w rodzinnej
miejscowo�ci skoczka Kamila Stocha, sk¹d nadawano na ¿ywo trans-
misjê w przerwach turnieju w Soczi. Po pierwszym z³otym medalu
Tusk zwêszy³ szansê  na wypromowanie siê przy okazji potencjalne-
go kolejnego z³ota. Ju¿ nie pogr¹¿ony w ¿a³obie, lecz roze�miany
Donald Tusk ponownie paradowa³ przed kamerami. Dziennikarz prze-
prowadzaj¹cy rozmowê z premierem nie ¿a³owa³ wazeliny dla swoje-
go pracodawcy. Z pewno�ci¹ obecno�æ Tuska w tych dwóch wyda-
rzeniach przekona lemingi� tfu, wyborców Platformy do udzielenia
poparcia jedynie s³usznej partii w tegorocznych wyborach.

�����
Czerwono-pomarañczowe wybory z gwiazdami
Dzia³acze Sojuszu Lewicy Demokratycznej uznali, ¿e musz¹ zwiêk-
szyæ swoje szanse w wyborach do europarlamentu. Podjêli decyzjê
o wystawieniu tzw. �gwiazd�. Leszek Miller postanowi³ daæ szansê
tancerce go-go, gwie�dzie TVN-u Weronice Marczuk znanej z afery
korupcyjnej. Inn¹ przedstawicielk¹ jest Anna Kalata znana celebryt-
ka z �Tañca z gwiazdami� i dzia³alno�ci w Samoobronie. Jak na iro-
niê g³os w tej sprawie zabra³ Donald Tusk, który wy�mia³ listê SLD
stwierdzaj¹c, ¿e PO nie bêdzie urz¹dzaæ spêdu celebrytów. Tak siê
sk³ada, ¿e Platforma wielokrotnie wystawia³a ze swoich list znanych
pi³karzy, koszykarzy, gimnastyków, kickbokserów, siatkarzy, ¿u¿low-
ców, rajdowców, satyryków i �piewaków. Takich w³a�nie mamy przed-
stawicieli w Sejmie i europarlamencie.


