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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

Na 23 czerwca zwo³ano Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy KGHM

Pracownicy wybrali
 teraz ruch ministra Skarbu
Pañstwa
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zajmie siê dwiema
kluczowymi dla pracowników kwestiami. Akcjonariusze, z decyduj¹cym g³osem ministerstwa Skarbu Pañstwa, bêd¹ musieli uwzglêdniæ
wi¹¿¹cy wynik pracowniczych wyborów do Rady Nadzorczej nowej
kadencji, podejmuj¹c uchwa³y o powo³aniu przedstawicieli za³ogi.
Druga sprawa dotyczy ustalenia wysokoci dywidendy z zysku za 2013
rok. Rz¹d ponownie ma zamiar wypompowaæ miliardy z zad³u¿onego
KGHM-u.
Po wyborach do Rady Nadzorczej IX kadencji, w których pracownicy postawili na Solidarnoæ wybieraj¹c Józefa Czyczerskiego i Bogus³awa Szarka, przyszed³ czas na dope³nienie formalnoci. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmie decyzjê o powo³aniu przedstawicieli za³ogi do nadzoru
spó³ki. S¹d Apelacyjny we Wroc³awiu og³osi³ wyrok uchylaj¹cy uchwa³ê z 19
czerwca 2013 r. ws. niepowo³ania Józefa Czyczerskiego do sk³adu Rady
Nadzorczej, co oznacza, ¿e w ostatnich latach trzech ministrów skarbu pañstwa z³ama³o prawo nie dopuszczaj¹c przedstawicieli za³ogi do nadzoru spó³ki. W obecnej sytuacji powo³anie Józefa Czyczerskiego do Rady Nadzorczej
winno byæ tylko formalnoci¹.
Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e przy podziale zysku Skarb Pañstwa ponownie wygarnie ile siê da, kompletnie nie przejmuj¹c siê kondycj¹ finansow¹ spó³ki.
Przyczyn¹ problemów Polskiej Miedzi s¹ trzy elementy: podatek od miedzi i
srebra (2 mld z³ rocznie), wysoka dywidenda (nawet 5,66 mld z³ za 2011 r.) i
inwestycje zagraniczne, poprzez które wyprowadzono z Polski kilkanacie
miliardów z³otych. Nie wspominaj¹c ju¿ o jakoci zarz¹dzania spó³k¹. Skutkiem polityki Platformy Obywatelskiej jest kolejny kredyt, który musi zaci¹gn¹æ KGHM. Jak donosz¹ media tym razem jest mowa o 6-7,5 mld z³ po¿yczki na piêæ lat. KGHM chce zaci¹gn¹æ jeden z najwiêkszych kredytów w ca³ej
historii Polski. Szkoda tylko, ¿e media nie wi¹¿¹ tego faktu z konsekwencjami
wyprowadzenia przez raje podatkowe ponad 10 mld z³ za Ocean Atlantycki.
KGHM wydaje miliardy tworz¹c miejsca pracy za granic¹, podczas gdy w
Polskiej Miedzi niektóre oddzia³y staj¹ siê ju¿ nierentowne.

Wprowadzony podatek od miedzi i srebra rujnuje KGHM i
samorz¹dy terytorialne

Dramatyczny wp³yw podatku
na Polsk¹ Mied
Obowi¹zuj¹cy od 18 kwietnia 2012 r. podatek od wydobycia niektórych kopalin zosta³ na³o¿ony tylko na jeden podmiot w Polsce  KGHM
Polska Mied SA. Samo istnienie podatku dla sektora wydobywczego

jest czym normalnym w innych krajach. Problem w tym, ¿e rz¹dz¹ca
koalicja PO-PSL nastawi³a siê na maksymalizacjê wyzysku jednej
firmy, bez zastanowienia siê, jakie konsekwencje rodzi wprowadzona ustawa. W efekcie mamy najwy¿szy podatek od wydobycia miedzi
i srebra na wiecie. Przeciw ustawie protestuj¹ te¿ samorz¹dowcy,
poniewa¿ od momentu wprowadzeniu daniny do koñca 2014 r. wp³ywy z tytu³u podatku CIT spadn¹ o 60-70%.
Po dwóch latach od wprowadzeniu podatku od niektórych kopalin rz¹d mia³
przedstawiæ raport o wp³ywie daniny na KGHM. Okaza³o siê, ¿e Ministerstwo
Finansów nie dopatrzy³o siê wp³ywu podatku na funkcjonowanie spó³ki. Samorz¹d lubiñski domaga³ siê od Ministerstwa ponownego rozpatrzenia sprawy i udostêpnienia informacji o wp³ywie podatku od niektórych kopalin na
KGHM i jednostki samorz¹du terytorialnego. Ministerstwo najpierw uchyla³o
siê od ujawnienia szczegó³ów, ale w koñcu uleg³o. Wnioski s¹ oderwane
od rzeczywistoci. Ministerialni urzêdnicy stwierdzaj¹ w nim, ¿e podatek
nie wp³ywa negatywnie zarówno na Polsk¹ Mied, jak i samorz¹dy teryto-

rialne!
Podobnie uzna³a Sejmowa Komisja Finansów Publicznych, w której wiêkszociowy g³os ma koalicja rz¹du Donalda Tuska. Na posiedzeniu rozmawiano o wp³ywie podatku na KGHM i Zag³êbie Miedziowe, lecz by³a to
pozorowana dyskusja, do której nie dopuszczono osób zainteresowanych, m.in. prezesa KGHM Herberta Wirtha. Komisja odsunê³a od siebie
problem przenosz¹c projekt zmiany ustawy o podatku od wydobycia
niektórych kopalin do podkomisji sta³ej monitoruj¹cej system podatkowy. Politycy Platformy Obywatelskiej z Ministerstwa Finansów stworzyli
dokument zawieraj¹cy przek³amane wnioski dotycz¹ce podatku i przy
ka¿dej okazji podpieraj¹ siê nim legitymizuj¹c proces drenowania miliardów z³otych z Polskiej Miedzi. Po posiedzeniu Sejmowej Komisji Finansów Publicznych Rada Ministrów przyjê³a skompromitowany dokument
z wnioskami o niezauwa¿alnym wp³ywie podatku od niektórych kopalin
na miedziow¹ spó³kê i samorz¹dy. Politycy kompletnie przy tym pominêli
przygotowane przez w³adze KGHM i samorz¹dowców dane wiadcz¹ce o
dramatycznej sytuacji na skutek opodatkowania miedzi i srebra..
Wp³ywy podatku CIT dla jednostek samorz¹du terytorialnego
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Polska na tle innych krajów
Istnieje wiele sposobów na u³atwienie prowadzenia dzia³alnoci przedsiêbiorstwom górniczym. W innych krajach, w których istnieje podatek od miedzi i
srebra, firmy wydobywcze mog¹ liczyæ na: mo¿liwoæ zaliczenia podatku od
niektórych kopalin do kosztów uzyskania przychodu w podatku dochodowym
od osób prawnych, uwzglêdnienie przy wyliczaniu podatku wydatków inwestycyjnych, odliczenie strat technologicznych - przy wyliczaniu podatku od
koncentratu - powsta³ych przy wytwarzaniu produktu finalnego i zap³atê podatku dopiero po sprzeda¿y produktu finalnego. Nawet wprowadzenie tych koniecznych zmian nie zmieni sytuacji, ¿e Polska ma najbardziej restrykcyjny
system podatkowy dotycz¹cy wydobycia miedzi i srebra, ale z pewnoci¹
znacz¹co u³atwi³oby to funkcjonowanie miedziowej spó³ki.
Wszystkie pañstwa, w których opodatkowano wydobycie miedzi i srebra
oferuj¹ ulgi zachêcaj¹ce do inwestycji w górnictwo i posiadaj¹ mechanizmy
³agodz¹ce negatywne konsekwencje podatku od kopalin dla przedsiêbiorstw
wydobywczych. Do takich krajów mo¿na zaliczyæ, m.in.: USA, Kanadê, Chiny,
Rosjê, Australiê, RPA, Kazachstan, Argentynê, Chile i Peru. Ka¿dy z tych krajów w odró¿nieniu od Polski daje mo¿liwoæ odliczenia podatku od wydobycia
miedzi czy srebra od podatku CIT. Wprowadzona ustawa nak³ada na KGHM tak
du¿y haracz, ¿e gdyby zrównaæ koszty podatkowe firm wydobywaj¹cych
mied w Polsce i Australii Po³udniowej (najwy¿sze podatki poza polskimi),
wtedy trzeba by by³o obni¿yæ podatek od niektórych kopalin o 67%! W porównaniu z innymi krajami okazuje siê, ¿e inwestycje w Polsce s¹ obarczone
bardzo du¿ym ryzykiem, a pieni¹dze odprowadzane z tytu³u podatku od miedzi
i srebra nawet 2-3 krotnie wy¿sze ni¿ w Stanach Zjednoczonych lub Chile,
gdzie opodatkowanie jest stosunkowo niskie. Na wycofanie siê z podatku
przez rz¹d Donalda Tuska nie ma co liczyæ, trzeba wyrzuciæ ich na polityczny
mietnik. Tylko tak uratujemy Polsk¹ Mied i nasz region przed upadkiem.

Wybory SIP w O/ZG Rudna na bazie nowego niekorzystnego regulaminu

Zwi¹zkowe ramiê dyrektora?

Suche dane pokazuj¹ przeciwne do rz¹dowych wnioski. W ci¹gu roku
wp³ywy do samorz¹dów z tytu³u podatku CIT spad³y rednio o ponad
40%. Prognozy na kolejny rok s¹ podobne. Wp³ywy z podatku CIT w
miecie Lubin spad³y w 2013 r. o 41,09% w stosunku do roku 2012. W
przypadku prognozy na 2014 r. bêdzie jeszcze gorzej, bo spadek wyniesie
42,48% w porównaniu do 2013 r. Porównuj¹c wp³ywy z 2012 r. i prognozê na 2014 r. spadek wp³ywów z tytu³u podatku CIT w Lubinie wyniesie
66,11% !!! Analogicznie jest w przypadku Polskiej Miedzi. KGHM ka¿dego roku p³aci ok. 2 mld z³ podatku. Ma to ogromny wp³yw na funkcjonowanie Polskiej Miedzi i widaæ to na przyk³adzie procesu systematycznego
zad³u¿ania siê spó³ki.

Wybory Spo³ecznej Inspekcji Pracy w O/ZG Rudna przeprowadzane
s¹ na podstawie niekorzystnego dla pracowników Regulaminu, który
utworzy³o kilka tzw. zwi¹zków zawodowych. Wszystko dzieje siê za
wiedz¹ pracodawcy, który rzekomo chce zachowaæ neutralnoæ, a w
rzeczywistoci daje ciche przyzwolenie. Dotychczasowy Regulamin
podpisa³y wszystkie zwi¹zki zawodowe. Jak wiêc inaczej okreliæ
sytuacjê, w której czêæ zwi¹zków przy aprobacie dyrekcji tworzy w³asny regulamin i wdra¿a go w ¿ycie, jeli nie szopk¹?

W drugiej po³owie 2012 r. podatek od niektórych kopalin stanowi³ dla KGHM
48% kosztów wydobycia miedzi. Za ca³y 2013 r. by³o to 36%. Jeli sytuacja na
rynku surowców pogorszy siê i cena miedzi spadnie, szybko oka¿ê siê, ¿e
KGHM zacznie dop³acaæ do interesu z powodu podatku, który w niewielkim
stopniu uwzglêdnia problemy z nisk¹ cen¹ miedzi i srebra. W 2013 r. rentownoæ KGHM wynios³a 22,1% i by³a o 15% ni¿sza od wariantu bez podatku od
kopalin. W samym ZG Lubin rentownoæ w 2013 r. wynios³a 6,9%. W 2014
r. bêdzie jeszcze gorzej, poniewa¿ prognozy wskazuj¹ na wynik -1,9% - bez
podatku by³oby to 11,4%.

Po zapoznaniu siê ze szkodliwym projektem nowego Regulaminu wyboru
Spo³ecznej Inspekcji Pracy piêæ zwi¹zków zawodowych, m.in. Solidarnoæ,
zdaj¹c sobie sprawê z negatywnych konsekwencji, jakie niesie wprowadzenie go w ¿ycie, zwróci³o siê w tej sprawie do pracodawcy. W pimie z 12 maja
br. zaadresowane do Dyrektora Rudnej centrale zwi¹zkowe owiadczy³y, ¿e
obowi¹zuj¹cym Regulaminem wyborów Spo³ecznej Inspekcji Pracy w oddziale jest Regulamin z dnia 18 maja 2010 r. podpisany przez wszystkie zwi¹zki zawodowe. Jednoczenie piêæ zwi¹zków zawodowych domaga³o siê uruchomienia procedury wyborczej wed³ug tego dokumentu.

Zad³u¿anie siê spó³ki i brak rodków na inwestycje doprowadzi do sytuacji, w
której KGHM nie bêdzie móg³ eksploatowaæ kolejnych z³ó¿ i zacznie spadaæ
produkcja miedzi, co w konsekwencji oznaczaæ bêdzie redukcjê zatrudnienia.
Mo¿liwoæ zamkniêcia kopalni w Lubinie, Zak³adu Wzbogacania Rudy w
Lubinie i Huty Miedzi Legnica w przypadku nierentownoci doprowadzi do
pomniejszenia polskiej gospodarki o 3,6 mld z³ rocznie, utratê przez sektor
finansów publicznych 1,5 mld z³ podatków rocznie i likwidacjê 22,7 tys. miejsc
pracy.

Dyrektor w odpowiedzi stwierdzi³, ¿e szanuje niezale¿noæ zwi¹zków zawodowych w procedurze przeprowadzania wyborów spo³ecznych inspektorów
pracy w Oddziale ( ) w wietle postanowieñ ustawy o zwi¹zkach zawodowych
oraz ustawy o spo³ecznej inspekcji pracy do kompetencji zak³adowych organizacji zwi¹zkowych nale¿y kierowanie dzia³alnoci¹ spo³ecznej inspekcji pracy,
a wybór spo³ecznych inspektorów pracy przeprowadza siê wed³ug procedury
okrelonej regulaminem uchwalonym przez zwi¹zki zawodowe. Dyrektor ponadto stwierdzi³, ¿e nie bêdzie siê wtr¹ca³, ale jak widaæ tak naprawdê gorliwie
zaaprobowa³ przeprowadzenie wyborów wed³ug nowego Regulaminu, który zosta³ przyjêty z naruszeniem prawa.

Inn¹ konsekwencj¹ wprowadzenia podatku od niektórych kopalin jest nierentownoæ projektu inwestycyjnego w Synklinie Grodzieckiej w okolicach Boles³awca. Oznacza to, ¿e nie powstanie kilka tysiêcy nowych miejsc pracy. Przy
za³o¿eniu, ¿e cena miedzi i srebra nie wzronie przez d³u¿szy czas, okazuje
siê, ¿e Zak³ady Górnicze Lubin i powi¹zane oddzia³y generuj¹ straty. Wieloletnie prowadzenie nierentownego oddzia³u mo¿e doprowadziæ do problemów
Polskiej Miedzi. Rz¹d powinien obni¿yæ podatek i wprowadziæ dodatkowe
zapisy o ulgach i u³atwieniach dla prowadzenia dzia³alnoci wydobywczej. W
przeciwnym wypadku ww. oddzia³y podziel¹ los Zak³adów Górniczych Konrad, które z powodu spadku rentownoci zosta³y zamkniête w 1989 r. Obecnie
uruchomienie wydobycia w tym rejonie by³oby rentowne  pod warunkiem
likwidacji lub zmniejszenia podatku od niektórych kopalin.

Widaæ wyranie, ¿e niektóre zwi¹zki zawodowe, uk³adaj¹ siê z pracodawc¹.
W Pryzmacie z 29 kwietnia br. (nr 8/2014) pisalimy, o przewodnicz¹cym
ZZPPM O/ZG Rudna, który chce os³abiæ sprawnie funkcjonuj¹c¹ Spo³eczn¹
Inspekcjê Pracy. Nowy Regulamin by³ tworzony w tajemnicy przed Zak³adowym Spo³ecznym Inspektorem Pracy. To nie ignorancja by³a przyczyn¹ tworzenia tego Regulaminu przez przewodnicz¹cego ZZPPM, lecz celowe i wiadome dzia³anie. Nie pierwszy raz przekonalimy siê, ¿e pracodawca bardziej
ceni zysk i oszczêdnoci od bezwypadkowej pracy i przestrzegania zasad
BHP. Teraz wiemy, ¿e taki cel przywieca równie¿ osobom, które maj¹
reprezentowaæ dobro pracowników, a realizuj¹ interesy pracodawcy.

CUK mniej dostêpny
dla pracowników?
Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ O/ZG Polkowice-Sieroszowice sprzeciwia siê planom ograniczenia czasu pracy Centrum Us³ug
Ksiêgowych na rzecz Zak³adów Górniczych Polkowice-Sieroszowice.
Ograniczenie dostêpnoci do us³ug poprzez zmniejszenie dni pracy CUK
z 5 dni do 4 dni jest niedopuszczalne. Zmiany w strukturach KGHM
poprzez wyodrêbnienie pracowników Rachuby ze struktur ZG Polkowice-Sieroszowice i utworzenie CUK mia³y polepszyæ i usprawniæ obs³ugê pracowników. Przewodnicz¹cy Bogus³aw Szarek przypomina, ¿e to
oddzia³ ZG Polkowice-Sieroszowice ponosi koszty obs³ugi CUK i mimo
to ogranicza siê dostêp do wiadczonych us³ug. Wzrost zatrudnienia w
Centrali nie prze³o¿y³ siê na sprawniejsze funkcjonowanie spó³ki  okazuje siê, ¿e wzrost zatrudnienia dzia³a negatywnie. Solidarnoæ ostrzega³a, ¿e proces centralizacji us³ug ksiêgowych doprowadzi do sytuacji,
z któr¹ obecnie mamy do czynienia. Komisja Zak³adowa zwróci³a siê do
wiceprezesa Jaros³awa Romanowskiego z wnioskiem zaniechania niekorzystnych zmian i utrzymanie jakoci wiadczonych us³ug na dotychczasowym poziomie.

Krwiodawstwo a czas
wolny od pracy
Przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej NSZZ Solidarnoæ O/ZG Polkowice-Sieroszowice Bogus³aw Szarek zwróci³ siê do dyrektor ds. pracowniczych Beaty Kozak o zajêcie stanowiska w sprawie udzielania zwolnieñ od pracy pracownikom oddaj¹cym krew w stacjach krwiodawstwa. Zgodnie z prawem do obowi¹zków pracodawcy nale¿y udzielenie
pracownikowi, który jest krwiodawc¹, zwolnienia od pracy w celu oddania krwi oraz przeprowadzenia zleconych przez stacjê krwiodawstwa
okresowych badañ, je¿eli nie mog¹ byæ wykonane w czasie wolnym od
pracy. Innymi s³owy pracownik z wyprzedzeniem informuje (ustnie, emailem lub SMS-em) prze³o¿onego o zamiarze oddania krwi lub poddaniu siê badaniom, a pracodawca udziela zwolnienia na okrelony czas i
we w³asnym zakresie szuka zastêpstwa. Zwolnienie obowi¹zuje przez
okrelony czas, a jego potwierdzeniem jest zawiadczenie ze stacji
krwiodawstwa. Za czas zwolnienia pracownik zachowuje prawo do
wynagrodzenia. Co jednak w przypadku górników? Powrót do pracy pod
ziemiê pracownika-krwiodawcy nie jest mo¿liwy w trakcie zmiany. Solidarnoæ zwróci³a siê z zapytaniem do dyrektor ds. pracowniczych w
celu ustalenia czy w takim przypadku pracownik jest zwolniony z ca³ego
dnia pracy, w którym odda³ krew lub podda³ siê badaniom.

Spotkanie z pracodawc¹ o regulaminie premiowania,
systemie oceny pracownika i pomys³ach przenoszenia pracowników

Informacja dla pracowników
O/ZG Polkowice-Sieroszowice

Przedstawiciele Komisji Zak³adowej NSZZ Solidarnoæ O/ZG Polkowice-Sieroszowice spotkali siê 9 maja br. z dyrekcj¹ oddzia³u. Na spotkaniu poruszono m.in. kwestie dotycz¹ce regulaminu
premiowania, systemu oceny pracownika, oddelegowywania
pracowników i przenoszenia stanowisk do innych podmiotów.
W sprawie regulaminu premiowania przedstawiciele Solidarnoci poruszyli powsta³e problemy, m.in. zmiany dokonywane w separach, z³¹
organizacjê powoduj¹c¹ przestoje w pracy, nieprawid³owe zapisywanie
kodów wykonywanych prac i z³¹ komunikacjê pomiêdzy oddzia³ami
wp³ywaj¹c¹ na produkcjê oraz p³ace pracowników. Po nawietleniu
sprawy przez przedstawicieli Solidarnoci Dyrektor obieca³ zag³êbiæ siê
w temacie i wyeliminowaæ nieprawid³owoci.

Komisja Zak³adowa Solidarnoci odnios³a siê te¿ do systemu oceny
pracownika, który dotychczas nie odzwierciedla³ realiów, krzywdzi³ pracowników i rodzi³ patologie. Sk³ada³a siê na to przede wszystkim subiektywna ocena pracownika przez prze³o¿onych i brak mo¿liwoci rzetelnego odwo³ania siê. Dyrektor ds. pracowniczych owiadczy³a, ¿e
wprowadzone zmiany maj¹ wyeliminowaæ wystêpuj¹ce patologie i uczyniæ system oceniania obiektywnym.
Poruszona zosta³a kwestia problemów w oddziale G-55 dotycz¹cych
planów produkcyjnych i oddelegowania pracowników na inne oddzia³y.
Dyrektor stwierdzi³, ¿e s¹ prowadzone konsultacje z dzia³em prawnym
w sprawie uregulowania umów pracowników oddelegowanych na inne
oddzia³y. Jednoczenie przedstawi³ plan produkcji na bie¿¹cy rok i zamiar ustabilizowania zatrudnienia w oddziale na poziomie 115 osób.
Komisja Zak³adowa bardzo krytycznie odnios³a siê do pomys³u przekazywania stanowisk pracy do innych podmiotów (CDR, pracownicy powierzchni). Mimo wyjanieñ Dyrektora, ¿e pracownicy pozostan¹ w ZG
Polkowice-Sieroszowice, Solidarnoæ z pewnoci¹ nie wyrazi zgody
na takie dzia³ania i bêdzie wszelkimi dostêpnymi rodkami walczyæ,
aby nie dopuciæ do utraty stanowisk pracy. Odby³o siê ju¿ spotkanie
Bogus³awa Szarka z pracownikami oddzia³u CDR i przewodnicz¹cy przekaza³ wszystkie informacje.

VII Walne Zebranie
Delegatów SKGRM
W dniu 23 maja 2014 r. odby³o siê VII Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ, na
którym wybrano Przewodnicz¹cego i now¹ Radê SKGRM.
W zebraniu, oprócz 44 delegatów, uczestniczyli zaproszeni gocie z NSZZ
Solidarnoæ: Maria Zapart reprezentuj¹ca Krajow¹ Komisjê Wyborcz¹
czuwaj¹c¹ nad prawid³owoci¹ przeprowadzanych wyborów, Kazimierz
Grajcarek Przewodnicz¹cy Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ
Solidarnoæ oraz Bogdan Or³owski Przewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu
Zag³êbie Miedziowe NSZZ Solidarnoæ. Zaproszeni gocie informowali
o najistotniejszych problemach dotycz¹cych ludzi pracy najemnej na
poziomie kraju i regionu, koniecznoci udzia³u w wyborach, polityce
energetycznej i dzia³alnoci NSZZ Solidarnoæ na tle innych europejskich zwi¹zków zawodowych.
G³ównym celem zebrania by³o zakoñczenie VI kadencji oraz wybór Przewodnicz¹cego, Rady Sekcji, Komisji Wyborczej i Delegatów na Kongres
SGiE. Zebrani delegaci przyjêli sprawozdanie ustêpuj¹cej Rady oraz
Komisji Rewizyjnej udzielaj¹c absolutorium za mijaj¹c¹ kadencjê. Nastêpnie delegaci z dziewiêciu Komisji Zak³adowych i Miêdzyzak³adowych w tajnym g³osowaniu wybrali Józefa Czyczerskiego na Przewodnicz¹cego Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ na
VII kadencje oraz sk³ad Rady Sekcji w sk³adzie: Brus Waldemar, Budziak Marek, Dziuba Jacek, Januchta Adam, Kleczyñski S³awomir, Majsner Iwona, Nuciñski Bogdan, Pasis Ireneusz, Poszelu¿ny Franciszek,
Ratka Jaros³aw i Szarek Bogus³aw. Wybrano równie¿ delegatów na Kongres Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarnoæ w Katowicach. Delegatami wybrani zostali: Budziak Marek, Czyczerski Józef,
Dziuba Jacek, Kaczanowski Marcin, Pasis Ireneusz, Poszelu¿ny Franciszek, Ratka Jaros³aw i Szarek Bogus³aw.

Hañba dla III RP
Na warszawskich Pow¹zkach Wojskowych odby³a siê ceremonia pogrzebowa komunistycznego dyktatora Wojciecha Jaruzelskiego. Uroczystociom o charakterze pañstwowym towarzyszy³y protesty rodowisk patriotycznych.
Protestuj¹cy przynieli ze sob¹ zdjêcia osób zamordowanych przez komunistyczne s³u¿by, m.in. b³. ks. Jerzego Popie³uszki, ks. Stanis³awa
Suchowolca oraz Grzegorza Przemyka, a tak¿e transparenty Czeæ i
chwa³a ofiarom genera³a. Jak bardzo niesprawiedliwe jest pañstwo, w

którym ¿yjemy, skoro w³adze tego pañstwa wydaj¹ 60 tys. z³otych na
pogrzeb cz³owieka, którzy walczy³ z w³asnym narodem  pyta³a Anna
Ko³akowska, najm³odszy wiêzieñ stanu wojennego w programie Aktualnoci dnia na antenie Radia Maryja.
Pañstwowemu charakterowi uroczystoci pogrzebowych Jaruzelskiego sprzeciwia³o siê tak¿e wiele rodowisk kombatanckich oraz Instytut
Pamiêci Narodowej. Uwa¿amy, ¿e cz³owiek, który od 1945 roku a¿ do
mierci powiêci³ swe ¿ycie walce z przejawami polskich d¹¿eñ niepodleg³ociowych, nie powinien byæ honorowany przez niepodleg³e
pañstwo polskie  napisa³ w specjalnym stanowisku Zwi¹zek ¯o³nierzy Narodowych Si³ Zbrojnych.
Jaruzelski mia³ jeden cel: zniszczyæ naród, zniszczyæ ludzi, nie licz¹c
siê z ¿adnymi konsekwencjami. Dzisiaj ci wszyscy, którzy mówi¹, ¿e
Jaruzelski jest ojcem nowej demokracji, który doprowadzi³ do przemian, zupe³nie pomijaj¹ robotników, którzy strajkowali w 1988 roku w
Stoczni Gdañskiej  podkreli³a Anna Ko³akowska, dodaj¹c, ¿e nie
mo¿na zapominaæ o dziesi¹tkach tysiêcy ludzi, którzy walczyli o woln¹
Polskê. Anna Ko³akowska, która by³a najm³odszym wiêniem stanu
wojennego, przypomnia³a, ¿e jako 17-letnia dziewczyna zosta³a aresztowana za napisanie, ¿e w Polsce rz¹dzi hunta zniszczenia narodowego.
Pogrzeb Jaruzelskiego jest hañbi¹cym znakiem i symbolem III Rzeczpospolitej  podkreli³a Ko³akowska.
Protesty przeciw pañstwowemu honorowaniu Jaruzelskiego odby³y siê
tak¿e przed katedr¹ Wojska Polskiego, gdzie sprawowana by³a Msza
wiêta w intencji Wojciecha Jaruzelskiego. Wa¿ny g³os, choæ zignorowany przez prezydenta RP, w sprawie pochówku Wojciecha Jaruzelskiego zabra³ tak¿e dr £ukasz Kamiñski, prezes Instytutu Pamiêci Narodowej, pisz¹c w specjalnym owiadczeniu: Nie mo¿na pogodziæ pamiêci o ofiarach systemu totalitarnego z honorowaniem pogrzebem pañstwowym na Cmentarzu Wojskowym na Pow¹zkach cz³owieka, który powiêci³ wiêkszoæ swojego ¿ycia s³u¿bie re¿imowi komunistycznemu.
Nasz Dziennik

Piotr Duda,
przewodnicz¹cy S:
To by³ dopiero sparing
Skutecznoæ kampanii Sprawdzam polityka przeros³a nasze oczekiwania, a sama strona okaza³a siê strza³em w dziesi¹tkê. A¿ 7 z 13
kandydatów pokazanych na billboardach nie dosta³o siê do Europarlamentu. Co ciekawe najgorsze wyniki uzyskali ci, na których profile ze
strony www.sprawdzampolityka.pl by³o najwiêcej wejæ.
Po zakoñczonej batalii przeciwko wyd³u¿eniu wieku emerytalnego w
2012 roku zapowiedzielimy, ¿e przyjdzie czas wyborów, a wiêc czas
rozliczeñ, kiedy przypomnimy spo³eczeñstwu kto podejmowa³ tak fatalne decyzje dla pracowników i spo³eczeñstwa. S¹dzilimy, ¿e bêd¹ to
wybory do Sejmu i Senatu w 2015 roku. Ale szybko okaza³o siê, ¿e
sporód 560 parlamentarzystów, a¿ 120 chce uciec do Brukseli ju¿ teraz.
Stworzylimy stronê, na której parlamentarzystom ze wszystkich opcji
rejestrujemy najwa¿niejsze z naszego punktu widzenia g³osowania w
sprawach pracowniczych, spo³ecznych i obywatelskich. W prosty sposób ka¿dy mo¿e sobie sprawdziæ kto jak g³osowa³.
Takiego sprawdzenia w ci¹gu zaledwie trzech tygodni dokonano blisko 2
mln razy. Jeli zestawiæ to z ponad 7 mln oddanych g³osów, to uwiadomimy sobie, ¿e ok. 1/4 z tych osób mog³a przy podejmowaniu decyzji
kierowaæ siê informacjami z naszej strony. I zdaj¹ siê to potwierdzaæ
statystyki. Najgorsze wyniki uzyskali ci, których profile by³y najczêciej
odwiedzane. Bydgoska jedynka  Jacek Rostowski  na którego
profil wesz³o blisko 10 tys. u¿ytkowników, uzyska³ niewiele ponad

32 tys. g³osów i nie dosta³ mandatu. Ca³a za koalicja PO-PSL zanotowa³a o ponad milion g³osów mniej w stosunku do poprzednich
wyborów. Ile z tych miliona g³osów stracili w wyniku odwiedzenia
naszej strony i naszych akcji prowadzonych w ostatnich 2 latach?
To pytanie do fachowców, ale na pewno du¿o.
Mam z³¹ wiadomoæ dla polityków, którzy oszukuj¹ wyborców i g³osuj¹
za ustawami niezgodnymi z wol¹ spo³eczeñstwa  ta kampania to dopiero sparing. Prawdziwa walka dopiero przed nami. W 2015 roku Solidarnoæ przeprowadzi akcjê na niespotykan¹ do tej pory w Polsce
skalê. Strona sprawdzampolityka.pl bêdzie rozbudowywana i udoskonalana. Bêd¹ tam dopisywane kolejne g³osowania, powstanie te¿ nowy
system klasyfikowania i wyszukiwania. Strona zostanie te¿ powi¹zana
z innymi tego typu stronami. To bêdzie sprawne, spójne narzêdzie spo³ecznej kontroli nad politykami wszystkich opcji. My  w przeciwieñstwie do premiera  dotrzymujemy s³owa.
Piotr Duda, Tygodnik Solidarnoæ

Z³otousty Janosik
Ludzie maj¹ ró¿nego rodzaju pasje i upodobania. Zajmuj¹ siê wêdkarstwem, turystyk¹ czy numizmatyk¹, a na ZG Lubin dzielny Jaros³aw
D, reprezentuj¹cy grupê z zaciniêt¹ piêci¹, ma zami³owanie do odznaczeñ zakupionych na allegro. Cieszê siê, ¿e ma chocia¿ i takie zainteresowanie. Nie jest to mo¿e nic nadzwyczajnego, ¿e wspomniany dzia³acz
przypomina przyozdobion¹ choinkê, choæ zastanawia fakt noszenia tylu
odznaczeñ nie maj¹c ku temu ¿adnych powodów ani uprawnieñ. Specyfika zachowania Jaros³awa D. odzwierciedla dzia³alnoæ samej grupy,
której przewodzi. Pogrzeb Jaruzelskiego uwietni³o pojawienie siê pocztu
sztandarowego górników ze l¹skiej kopalni. Na samym sztandarze
oprócz doczepionej czarnej wstêgi widnia³a znana nam zaciniêta czarna piêæ na zielonym tle. Portal niezalezna.pl opublikowa³ film, na którym ludzie pytaj¹ cz³onków tej organizacji o powód ich obecnoci. Na
pytania To w podziêkowaniu za pacyfikacjê Wujka? i Za wymordowanie górników? jeden z nich dumny z siebie odpowiedzia³ My ¿yjemy.
To ju¿ chyba taka mentalnoæ przedstawicieli towarzystwa spod ciemnej piêci.
Wrócê jednak do naszego gwiazdora z poobwieszanym mundurem galowym niczym tow. Bre¿niew na uroczystoci 1 maja. W ostatnim czasie ch³opisko cierpi, tylko nie wiadomo czy rêka noszona na opasce to
wynik kontuzji od niesienia trumny Jaruzelskiego, czy mo¿e z powodu
przeci¹¿enia krêgos³upa od nadmiaru przypiêtych odznaczeñ. A ¿e ch³opisko jest nadmiar zdolne i o swoje potrafi zadbaæ, wróci³ z urlopowania
zwi¹zkowego na oddzia³ szkoleniowy tylko po to, ¿eby podkrêciæ swoj¹
wy¿sz¹ redni¹ i ponownie wskoczy³ na etat zwi¹zkowy. Nie trzeba by³o
te¿ d³ugo czekaæ, aby Jaros³aw D zab³ysn¹³ kolejnym talentem. Tym
razem w bufecie zabrak³o mu kie³basy na kanapki i bez zastanowienia
wysmarowa³ skargê do Lubinpexu. Nie by³oby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nasz gwiazdor choæ odrobinê pomyla³, ale widocznie g³ód
by³ silniejszy od pracy zwojów mózgowych. Nawet jeli mia³ racjê,
oczywiste jest, ¿e to nie firma ponios³a z tego tytu³u konsekwencje 
uwalono za to konkretnego pracownika. Oczywicie finansowo, ale nie
zmniejszeniem jednomiesiêcznego wynagrodzenia, lecz na sta³e przenosz¹c go na inne, mniej p³atne stanowisko. Sytuacja nie do pozazdroszczenia. Tym bardziej, gdy wspomniany pracownik jest jedynym
¿ywicielem trójki dzieci, w tym jedno bardzo choruje. Ale ¿eby takie
sytuacje przewidywaæ oprócz umiechniêtej facjaty trzeba mieæ jeszcze to co czym siê myli. ¯ycie pokaza³o, ¿e z tym s¹ powa¿ne problemy u tego jegomocia, chyba ¿e chodzi o w³asn¹ kieszeñ. Nasz gwiazdor ma etat i kie³basa na sto³ówkê ju¿ dojecha³a  wszystko siê zgadza
w jego mniemaniu. ¯yjemy w czasach, w których furorê robi¹ fa³szywe
cwaniaki mieni¹ce siê obroñcami ludu, a w rzeczywistoci gnoj¹ pracowników zamiast ich chroniæ.
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