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Czy Prezes KGHM
powoli siê z nami ¿egna?

Tegoroczna kumulacja wszelakich nagród i wyró¿nieñ przyznanych
Prezesowi Herbertowi Wirthowi powoli dobiega koñca. Wszystko
wskazuje na to, ¿e przez wzgl¹d na zbli¿aj¹ce siê zmiany jakie maj¹
przynie�æ pa�dziernikowe wybory parlamentarne, Prezes od kilku mie-
siêcy ¿egna siê ze swoim otoczeniem. Ostatnio otrzyma³ nawet tytu³
Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc³awiu.

Nieznane jest nam uzasadnienie przyznania tego tytu³u dla Prezesa Wir-
tha, ale z pewno�ci¹ nie mo¿e chodziæ o zarz¹dzanie KGHM Polsk¹ Mie-
dzi¹. W koñcu wszyscy dobrze wiemy, jak katastrofalne skutki przynios³a
ta prezesura przez ostatnich kilka lat. Zad³u¿enie spó³ki na 6 mld z³, wy-
przeda¿ zabezpieczenia w postaci aktywów telekomunikacyjnych, two-
rzenie lepiej p³atnych miejsc pracy za granic¹ zamiast w Polsce, bierny
opór przy wprowadzaniu przez rz¹d podatku od miedzi i srebra, ignoro-
wanie zwi¹zków zawodowych, zastraszanie pracowników (patrz strajk w
obronie polsko�ci KGHM) itd. To w zupe³no�ci dyskwalifikuje Prezesa w
naszych oczach.

Co do samego przyznania tytu³u doktora honoris causa, na pró¿no szu-

kaæ informacji o tym w mediach. Sprawa wydaje siê byæ trzymana w
tajemnicy choæ w³adze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc³awiu pod-
jê³y uchwa³ê ju¿ 28 maja br. Co ciekawe w 2015 r. przyznano ju¿ tytu³
doktora honoris causa austriackiemu profesorowi. Tym bardziej zaistnia-
³a sytuacja wygl¹da jak po¿egnalne podziêkowanie dla Herberta Wirtha
za wspó³pracê z uczelni¹ i okazjonalne prowadzenie wyk³adów.

Do kompletu statuetek, pucharów, medali i dyplomów zabrak³o Prezeso-
wi tylko jednej nagrody. Niestety dla niego, w wyborach cz³owieka roku
Forum Ekonomicznego w Krynicy zaj¹³ dopiero trzecie miejsce, ex aequo
z  Reprezentacj¹ Polski w siatkówce, przegrywaj¹c z prezesem PiS Jaro-
s³awem Kaczyñskim i premierem Ukrainy Arsenijem Jaceniukiem. A mia³o
byæ tak piêknie.

Przy okazji pozyskiwania informacji do artyku³u, natrafili�my na ciekaw¹
wzmiankê jednego ze studentów relacjonuj¹cych wyk³ad prowadzony
przez Prezesa Herberta Wirtha. �Naszym czujnym uszom nie umknê³o te¿
zdanie, w którym Go�æ przedstawiaj¹c historiê zmian nazwy firmy, któr¹
zarz¹dza powiedzia³: �KGHM S.A. z siedzib¹ jeszcze w Lubinie�. Czy¿by
oznaczaæ to mia³o rych³e przenosiny biur Kombinatu do Stolicy lub Wro-
c³awia?� � stwierdzi³ jeden ze s³uchaczy. Wypowied� mia³a miejsce 19
marca 2012 r. w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wroc³awiu. Ju¿ daw-
no wiedzieli�my o próbach przeniesienia Biura Zarz¹du do Warszawy,
przemianowanego pó�niej na Centralê. Nie wiedzieli�my jednak, ¿e trzy
lata temu Prezes Wirth ju¿ mia³ w planach usuniêcie �Polskiej Miedzi� z
nazwy spó³ki. �Solidarno�æ� nie pomyli³a siê twierdz¹c, ¿e brak tych dwóch
s³ów w logu firmy to kolejny krok w drodze do pozbycia siê ci¹¿¹cej
Prezesowi polsko�ci spó³ki. Tym bardziej bêdziemy za nim rzewnie p³akaæ
� krokodylimi ³zami.

Zmiany w kodeksie pracy
to zas³uga Solidarno�ci

Ograniczenie zawierania umów terminowych, maksymalny trzymie-
siêczny okres próbny, wyrównanie okresu wypowiedzenia w umo-
wach na czas okre�lony i nieokre�lony - to zmiany, które wprowadza
nowelizacja kodeksu pracy podpisana na pocz¹tku sierpnia przez
prezydenta. Zmiany, og³oszone w zesz³ym tygodniu w Dzienniku Ustaw,
zaczn¹ obowi¹zywaæ od 22 lutego 2016 r.

Nowelizacja ogranicza okres zatrudnienia na umowê na czas okre�lony
do 33 miesiêcy, plus maksymalnie trzymiesiêczny okres umowy na okres
próbny - w sumie 36 miesiêcy. Nadal ograniczona ma byæ liczba umów
terminowych z jednym pracodawc¹ - ale zgodnie ze zmianami nie mo¿e
byæ ich wiêcej ni¿ trzy, czwarta stawaæ ma siê umow¹ na czas nieokre�lo-
ny. Od tych zasad przewidziano jednak wyj¹tki - np. dotycz¹ce umów na
zastêpstwo czy na okres kadencji.

Dziêki nowym przepisom zrównany bêdzie okres wypowiedzeñ umów na
czas okre�lony i nieokre�lony. W przypadku, gdy sta¿ pracy w danym
przedsiêbiorstwie wynosi mniej ni¿ sze�æ miesiêcy, to okres wypowie-
dzenia wynosiæ ma dwa tygodnie, gdy od pó³ roku do mniej ni¿ trzech lat
- miesi¹c, a trzy miesi¹ce, gdy sta¿ wynosi co najmniej trzy lata.

Pracodawca bêdzie móg³ zawrzeæ umowê o pracê na okres próbny tylko
raz i tylko, by sprawdziæ kwalifikacje pracownika i mo¿liwo�ci wykonywa-
nia okre�lonej pracy. Jednak¿e w okre�lonych przypadkach mo¿liwe bê-

Komunikaty
KGHM

Po spotkaniu zwi¹zków zawodowych z Zarz¹dem w dniu 27 sierpnia br.,
pracodawca zaproponowa³ kolejne spotkanie stron Zak³adowego Uk³a-
du Zbiorowego Pracy na 24 wrze�nia w celu kontynuacji rozmów w
temacie zmian w ZUZP. Jednocze�nie przes³a³ na rêce organizacji zwi¹z-
kowych projekt �Zasad kszta³towania przyrostu wynagrodzeñ i �wiad-
czeñ pracowniczych�. Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ �Soli-
darno�æ� przedstawi swoje stanowisko w tej sprawie na najbli¿szym spo-
tkaniu, o czym bêdziemy informowaæ.

ZG �Lubin�
Solidarno�æ kopalni Lubin zachêca wszystkich swoich cz³onków do zapi-
sywania siê na tegoroczn¹ zwi¹zkow¹ karczmê piwn¹ i okoliczno�ciowy
kufel barbórkowy. Zapisy prowadzone s¹ do koñca wrze�nia. Szczegó³y
na tablicach og³oszeñ, w biurze Komisji Miêdzyzak³adowej lub pod nu-
merem telefonu: (76) 748 25 63. Serdecznie zapraszamy. Ilo�æ miejsc
ograniczona!

ZWR
Komisja Zak³adowa NSZZ �Solidarno�æ� O/ZWR w Polkowicach podpi-
sa³a umowê z �CDO24 Twoje centrum ochrony prawnej� na okres jedne-
go roku, który zaczyna obowi¹zywaæ od 1 wrze�nia 2015 r. Ka¿dy cz³onek
NSZZ �Solidarno�æ� O/ZWR bêdzie mia³ mo¿liwo�æ skorzystania z porad
prawnych poprzez infoliniê przez 24 godz. na dobê bez konieczno�ci
osobistego stawiennictwa i ponoszenia dodatkowych kosztów. Program
dla cz³onków zwi¹zku jest bezp³atny. W najbli¿szym czasie nasi cz³onko-
wie otrzymaj¹ specjalne karty, na podstawie której w szybki sposób otrzy-
maj¹ dostêp do prawnika. Porady dotycz¹ wszystkich dziedzin prawa w
tym prawa pracy, prawa karnego, windykacji, sprawy komunikacyjne,
bankowy i rodzinne.



dzie ponowne zatrudnienia pracownika na okres próbny.

- To zmiany wymuszone skuteczn¹ skarg¹ Solidarno�ci skierowan¹ do
Komisji Europejskiej, w której wykazali�my, ¿e w zakresie stosowania
umów na czas okre�lony Polska ³amie unijne prawo - mówi Piotr Duda,
przewodnicz¹cy KK. - Nowe prawo to w³a�ciwy krok, choæ naszym zda-
niem jeszcze niewystarczaj¹cy, w naprawianiu polskiego rynku pracy, na
którym w stosowaniu umów na czas okre�lony jeste�my europejskim
liderem.

W skardze, przygotowanej w 2012 roku przez doktor Ewê Podgórsk¹-
Rakiel z Zespo³u Prawnego KK NSZZ Solidarno�æ, zwi¹zek wskazywa³ na
nieprawid³owe wdro¿enie prawa w Polsce. Obowi¹zuj¹cy przepis kodek-
su pracy 251 dotycz¹cy umów na czas okre�lony nie realizowa³ celu
dyrektywy Unii Europejskiej, poniewa¿ nie zapobiega³ nadu¿ywaniu tego
typu umów. W efekcie w grudniu 2013 r. KE wszczê³a �ledztwo i nakaza³a
rz¹dowi wprowadzenie zmian.

Eksperci z OECD jeszcze w 2014 roku zwracali uwagê na nadu¿ywa-
nie umów terminowych przez polskich pracodawców. Pod tym wzglê-
dem wyprzedzi³a nas tylko Korea i Chile. W Polsce takie umowy ma
blisko 27 proc. wszystkich pracuj¹cych. W Czechach 8,1 proc., na
S³owacji mniej ni¿ 7 proc.

Piotr Machnica, Tygodnik Solidarno�æ nr 36

Postulaty sierpniowe musz¹
zostaæ zrealizowane

- Solidarno�æ musi staæ na stra¿y ludzi i ich interesów (...) ma prawo
mówiæ w³adzy co my�li i niech nikt nie �mie jej tego prawa odbieraæ
- mówi³ podczas oficjalnych obchodów 35. rocznicy podpisania Poro-
zumieñ Sierpniowych w Szczecinie prezydent Andrzej Duda.

T³umy szczecinian, cz³onkowie Solidarno�ci, uczestnicy sierpniowych
strajków, przedstawiciele lokalnych w³adz zebrali siê 30 sierpnia przed
po³udniem na placu przed bram¹ dawnej stoczni szczeciñskiej, w której
dok³adnie 35 lat temu strajkuj¹cy robotnicy podpisali z komunistyczn¹
w³adz¹ historyczne porozumienia, które da³y pocz¹tek Niezale¿nemu Sa-
morz¹dnemu Zwi¹zkowi Zawodowemu Solidarno�æ, a ca³ej Polsce uto-
rowa³y drogê do demokracji. W uroczysto�ciach bra³ udzia³ przewodni-
cz¹cy Komisji Krajowej Piotr Duda oraz prezydent RP Andrzej Duda.

- Jeste�my tutaj jak co roku, ¿eby powiedzieæ trzy s³owa: dziêkujemy,
pamiêtamy i bêdziemy realizowali wasz testament - mówi³ przed bram¹
stoczni Piotr Duda, przewodnicz¹cy Komisji Krajowej NSZZ Solidarno�æ.
- Testament napisany przez was, bohaterowie roku 1980, w postulatach,
które mia³y pod³o¿e socjalno-spo³eczne, a nie ustrojowe. Porozumienia
podpisane 35 lat temu dawa³y nadziejê wszystkim ludziom pracy, ¿e los
pracowników polskich siê poprawi, ¿e ich podmiotowo�æ bêdzie wresz-
cie zrealizowana. Dzisiaj ¿yjemy w wolnym kraju i jeste�my z tego dumni.
Wolnym, ale nie wolnym od wielu patologii, które znajdujemy w prawie
pracy, w sposobie traktowania pracowników.

Przewodnicz¹cy zauwa¿y³, ¿e choæ to stoczniowcy, górnicy, hutnicy, kole-
jarze najbardziej przyczynili siê do odzyskania wolno�ci, to oni ponie�li i
ponosz¹ w dalszym ci¹gu najwiêksze koszty polskiej transformacji. - Z
tym zgodziæ siê nie mo¿emy. St¹d nasza walka, aby postulaty tu podpisa-
ne wreszcie doczeka³y siê realizacji - mówi³.

Piotr Duda przypomnia³ najwa¿niejsze problemy, z którymi borykaj¹ siê
dzisiaj ludzie pracy w Polsce: umowy �mieciowe, praca na czarno, biedni
pracuj¹cy, bezrobocie. - To wszystko boli, bo nie tak mia³o to wygl¹daæ.
Dlatego cieszê siê, ¿e jest dzisiaj z nami prezydent Andrzej Duda, który
daje nam nadziejê, ¿e wreszcie zmienimy tê szar¹ rzeczywisto�æ, ¿e wype³-
nimy testament roku 1980 - podkre�la³.

Przewodnicz¹cy Solidarno�ci przypomnia³ o umowie programowej, pod-
pisanej pomiêdzy zwi¹zkiem a obecnym prezydentem, która jest konty-
nuacj¹ i realizacj¹ postulatów Sierpnia 1980 roku, z takimi punktami jak:
obni¿enie wieku emerytalnego, podwy¿szenie kwoty wolnej od podatku,
zwiêkszenie p³acy minimalnej czy obligatoryjno�æ referendum po zebra-
niu odpowiedniej liczby podpisów. Zapewni³ te¿, ¿e zostanie ona zrealizo-
wana, wbrew temu, co mówi¹ niektóre media.

Równie¿ prezydent Andrzej Duda w swoim przemówieniu odwo³ywa³ siê

B³ogi spokój
Na ³amach Pryzmatu poruszano ju¿ temat przyspieszonych dzia³añ Zarz¹-
du KGHM w sprawie powo³ania nowego tworu lub jak woli Zarz¹d KGHM
� cudu gospodarczego, poprzez po³¹czenie spó³ek CBJ, Inova, Cuprum
oraz Bipromet i utworzenie jednej firmy pod nazw¹ Centrum Wiedzy. Przy
ka¿dym spotkaniu Komisji Miêdzyzak³adowej NSZZ �Solidarno�æ� O/ZG
�Lubin� z Zarz¹dem KGHM czy Zarz¹dem CBJ s³yszymy uspokajaj¹ce
g³osy jak to bêdzie bardzo dobrze wszystkim pracownikom w nowo utwo-
rzonym cudeñku gospodarczym. My, przynajmniej na razie, nauczeni kil-
koma przykrymi zdarzeniami, w te entuzjastyczne g³osy nie wierzymy.
Zgodnie z zapewnieniami pracodawcy wszyscy dzisiejsi pracownicy tych
spó³ek zachowaj¹ miejsca pracy i wynikaj¹ce uprawnienia z obowi¹zuj¹-
cych Uk³adów Zbiorowych Pracy.

Wcale nie przekonuj¹ nas kolejne pe³ne zachwytu kierowane w nasz¹
stronê pisma Zarz¹du o dobrodziejstwach pracowniczych w nowo utwo-
rzonym podmiocie. Skoro tak mia³o by siê staæ i nie bêdzie utraty miejsc
pracy i pogorszenia uprawnieñ pracowniczych, które gwarantuj¹ dzisiej-
sze Uk³ady Zbiorowe Pracy to czemu Zarz¹d KGHM do dnia dzisiejszego
nie podpisa³ siê pod zaproponowanym i przes³anym tekstem porozumie-
nia na rêce prezesa? Przecie¿ Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ �Solidar-
no�æ� O/ZG �Lubin�, która ten tekst porozumienia opracowa³a i przes³a³a
Prezesowi do podpisania, nie ¿¹da w nim rzeczy niemo¿liwych do spe³-
nienia. Oczekujemy, ¿e swoim podpisem prezes zagwarantuje, ¿e pracow-
nicy nie strac¹ swoich miejsc pracy a Uk³ady Zbiorowe Pracy na wa¿no-
�ci. Propozycja porozumienia zosta³a przes³ana na rêce premier Ewy Ko-
pacz i Rady Nadzorczej KGHM. Zareagowali tylko cz³onkowie Rady Nad-
zorczej z wyboru za³ogi i deklaruj¹ dalsze wsparcie i pomoc. Wcale nie
jeste�my zaskoczeni i zdziwieni milczeniem wszystkich decydentów w tej
sprawie. Oni przez osiem lat swojego rz¹dzenia pokazali nie raz swoje
�szczere i prawdziwe oblicze� w niejednej sprawie. W pa�dziernikowych
wyborach mamy ogromn¹ szansê �podziêkowaæ� im za to. Co drugi Po-
lak nie chodzi na wybory i ka¿dy z nas zna takie osoby. Pozostaje przeko-
naæ ich do wziêcia udzia³u w zmienianiu Polski na lepsze, ¿eby nie musieæ
ju¿ narzekaæ.

Zatroskany

do chwalebnych kart historii zwi¹zku, jednak odnosi³ siê tak¿e do aktual-
nej sytuacji kraju. - Stojê przed stoczni¹ niezwykle zas³u¿on¹ dla Polski,
przed lud�mi, w�ród których s¹ ci, którzy k³adli podwaliny naszej wolno-
�ci - mówi³ prezydent. - 35 lat temu moi rodacy nie tylko zrozumieli, ¿e s¹
wspólnot¹, ale tak¿e ¿e wspólnota mo¿e zwyciê¿yæ, ¿e w³adza, stoj¹c
przed milionami obywateli, boi siê podnie�æ broñ. Wtedy Solidarno�æ
by³a nie tylko zwi¹zkiem zawodowym, ale tak¿e wspólnot¹, wielk¹ ide¹
wzajemnego wsparcia i budowania.

Jak podkre�li³ prezydent, zwyciêstwo Solidarno�ci dawa³o milionom Po-
laków nadziejê, ¿e powstanie Polska równych szans, o któr¹ przez tyle lat
walczono. - Niestety, Polska nie jest dzisiaj pañstwem sprawiedliwym dla
swoich obywateli, w którym s¹ traktowani równo - mówi³ Andrzej Duda.
- Jest bardzo wielu ludzi, którzy tego powiewu wolno�ci, nowoczesno�ci,
zasobno�ci nie odczuli. I to jest dzisiaj najwiêkszy problem. Mówi¹c dzi�
o rozwoju, mam na my�li taki rozwój, którego beneficjentami bêdzie zde-
cydowana wiêkszo�æ, a nie mniejszo�æ spo³eczeñstwa. Ta zmiana wyma-
ga solidarno�ci!

Prezydent zaapelowa³ równie¿ do zwi¹zkowców, aby nadal prosto w twarz
mówili rz¹dz¹cym o problemach pracowników, wytykali im b³êdy i wska-
zywali drogê, bo takie jest ich zadanie. - Panie przewodnicz¹cy, upowa¿-
niam pana z tego miejsca, ¿e je�li Andrzej Duda kiedy� pob³¹dzi, je�li
przestanie mówiæ g³osem ludzi, to niech pan go równie¿ upomni - zwróci³
siê do przewodnicz¹cego NSZZ Solidarno�æ prezydent. Obaj wspominali
�p. prezydenta Lecha Kaczyñskiego i dziêkowali inicjatorom budowy jego
pomnika w Szczecinie.

Wyst¹pienia prezydenta Polski i przewodnicz¹cego Solidarno�ci zosta³y
przyjête owacyjnie. Podobnie zebrani przywitali przed stoczni¹ pose³ Be-
atê Szyd³o, która przyby³a wraz z lokalnymi politykami Prawa i Sprawiedli-
wo�ci. Na uroczysto�ciach zabrak³o natomiast pos³ów i radnych Platfor-
my Obywatelskiej, a nawet marsza³ka województwa, chocia¿ otrzymali
zaproszenia. Po przemówieniach, na o³tarzu przy bramie stoczniowej od-
prawiono mszê �wiêt¹ w intencji ludzi pracy, której przewodniczy³ arcybi-
skup Andrzej Dziêga. Na zakoñczenie go�cie oraz delegacje zak³adów
pracy z ca³ego regionu z³o¿y³y kwiaty pod tablic¹ Ofiar Grudnia �70. (�)

Paulina £¹tka, Tygodnik Solidarno�æ nr 37



�Platforma rzuca
siê na druty�

Propozycje zmian przedstawione na kolejnej ju¿ �najwa¿niejszej�
programowej konwencji PO wywo³a³y wiele kontrowersji. Platforma
wylicza³a PiS koszty ich programu na nieca³e 100 miliardów z³otych �
nie uwzglêdniaj¹c przychodów z proponowanych �róde³. Id¹c ich to-
kiem rozumowania dziennikarze obliczyli koszt ich najnowszych pro-
pozycji na ponad 200 mld z³! Czê�æ powa¿nych ekspertów zareagowa-
³a wrêcz bardzo ostro na przedwyborcze obietnice rz¹dz¹cych. �To
zwyk³e brednie�, �To, co mówi³a premier, by³o wrêcz absurdalne� �
stwierdzili prof. Witold Modzelewski z Uniwersytetu Warszawskiego
i prof. Ryszard Bugaj z Pañstwowej Akademii Nauk.

Co tak zdenerwowa³o ekspertów? Premier Kopacz zapowiedzia³a na kon-
wencji wprowadzenie 10-proc. stawki podatkowej, zniesienie sk³adek na
ZUS i NFZ oraz wprowadzenie jednolitego kontraktu zatrudnienia. Mami
Polaków kolejnymi opowie�ciami typu: wprowadziæ minimaln¹ stawkê
godzinow¹ i bon refundacyjny dla osób, których nie staæ na leki. - Kto�,
kto podpowiada takie obietnice w³adzom, nie rozumie zagadnieñ podat-
kowych i mówi o czym�, o czym nie ma pojêcia - twierdzi prof. Witold
Modzelewski, za³o¿yciel Instytutu Studiów Podatkowych i by³y wicemini-
ster finansów.

W bardzo podobnym tonie wypowiada siê prof. Ryszard Bugaj z Instytu-
tu Nauk Ekonomicznych PAN. - Proponuje siê
reformê, wrêcz rewolucjê ca³ego systemu podat-
kowego na miesi¹c przed wyborami. To niepo-
wa¿ne � stwierdza profesor. Jak t³umaczy, w ka¿-
dym szanuj¹cym siê kraju o takich zmianach naj-
pierw siê rozmawia, dyskutuje, a dopiero potem
mówi dok³adnie o zmianach. - Na dodatek te pro-
pozycje nie s¹ w ¿aden sposób policzone. S³y-
szymy o likwidacji sk³adek na ZUS. Mo¿na sobie
wiêc pomy�leæ, ¿e dostaniemy o 45 proc. wy¿sz¹
pensjê. Tymczasem to jest tylko zmiana nazwy.
Te pieni¹dze zap³acimy, tylko ju¿ w postaci po-
datku - zauwa¿a ekonomista. Bo diabe³ tkwi w
szczegó³ach, a tych ju¿ nikt z PO dok³adnie nie
jest w stanie wyja�niæ, ile wynosi rzeczywiste opo-
datkowanie pracy, przecie¿ ka¿dy widzi PIT i tylko
kawa³ek ZUS-u, bo prawie nikt nie widzi ZUS-u
po stronie pracodawcy. Przy p³acy minimalnej
1750 z³ brutto zainteresowani kojarz¹, ¿e jest to
nieca³e 1300 na rêkê, ale nie wiedz¹, ¿e praco-
dawcê kosztuje to ok. 2100 z³. Przy wy¿szych
p³acach proporcje przecie¿ s¹ podobne. Po wpro-
wadzeniu takiego systemu bardzo trudno by³o-
by robiæ manewr typu: podnosimy ZUS po stronie pracodawcy, udaj¹c,
¿e nie ma to wp³ywu na pracowników. Skoro rz¹d chce zlikwidowaæ
personalizacjê sk³adki, czyli podatku ZUS, tak samo powinien zlikwido-
waæ bardzo nieefektywny podatek PIT, który jest bardzo kosztowny w
poborze i jest bardzo czasoch³onny zarówno po stronie obywateli, jak i
aparatu. Lepiej wiêc zlikwidowaæ PIT, zamiast tworzyæ jego kolejne muta-
cje.

Witold Modzelewski zwraca uwagê, ¿e wyliczenia kosztów likwidacji sk³a-
dek ZUS i NFZ dla bud¿etu s¹ ca³kowicie nieprawid³owe. - Dochody do
Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych z tytu³u sk³adek to oko³o 130 miliar-
dów z³otych rocznie, do tego dochodzi oko³o 67 miliardów do Narodo-
wego Funduszu Zdrowia � wylicza. W sumie daje nam to wiêc 200 miliar-
dów z³otych. ¯eby zobrazowaæ absurd tej reformy, prof. Modzelewski
przytacza, ¿e obecnie wp³aty z bud¿etu do Funduszu Ubezpieczeñ Spo-
³ecznych wynosz¹ 42 miliardy z³otych. - Chc¹c zrównowa¿yæ skutki tej
reformy, w bud¿ecie trzeba by by³o znale�æ dodatkowo piêæ razy tyle -
komentuje. - Wyliczenia, wed³ug których mia³oby to kosztowaæ 10 miliar-
dów z³otych, s¹ wiêc absurdalne i obliczone na poklask.

G³odowe emerytury z podatków
Witold Modzelewski zwraca uwagê na kwestiê przesuniêcia sk³adek zdro-
wotnych z NFZ do bud¿etu. - Co ciekawe, taki projekt by³ ju¿ zg³aszany
wcze�niej przez opozycjê i zosta³ odrzucony g³osami partii rz¹dz¹cej. Dzi-
wi mnie wiêc taka zmiana stanowiska - przypomina. Obni¿enie stawki
podatku do 10 procent równie¿, zdaniem profesora Uniwersytetu War-

szawskiego, nie przyniesie po¿¹danego skutku. - W Polsce jest oko³o 5
milionów osób, które zarabiaj¹ tak ma³o, ¿e ró¿nica bêdzie dla nich �lado-
wa - zauwa¿a.

Jakub Kaczmarczyk, by³y wiceminister finansów zauwa¿a, ¿e w obecnie
obowi¹zuj¹cym systemie do tej pory wszystko by³o jasne. Podatnik p³aci³
konkretn¹ czê�æ swojego wynagrodzenia do Funduszu Ubezpieczeñ Spo-
³ecznych, teraz pojawia siê jeszcze po�rednik w postaci ministra finan-
sów. - Sprawa jest zbyt zawik³ana i stwarza ryzyko, bo sk¹d minister
finansów ma wiedzieæ, w jakiej wysoko�ci powinien op³aciæ sk³adkê za
pracownika. Ostateczny dochód ujawnia siê przecie¿ dopiero w zeznaniu
podatkowym kilka miesiêcy po zakoñczeniu roku. Rozumiem wiêc po
czê�ci obawy tych, którzy twierdz¹, ¿e emerytury bêd¹ w wiêkszym stop-
niu zale¿eæ od �widzimisiê� polityków. Podobne w¹tpliwo�ci ma g³ówny
ekonomista i by³y wiceminister finansów Business Centre Club Stanis³aw
Gomu³ka. Jego wyliczenia s¹ jeszcze bardziej niekorzystne. - Proszê za-
uwa¿yæ, ¿e sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne stanowi¹ w tej chwili oko-
³o 12 procent PKB, czyli oko³o 230 miliardów z³otych - szacuje. - Trudno
bêdzie pokryæ to tylko wzrostem z tytu³u PIT.

Profesor Gomu³ka zauwa¿a, ¿e nowy system zak³ada wrêcz ca³kiem co
innego ni¿ to co z tak¹ euforia twierdzi premier i jej klakierzy. Prawda jest
ca³kiem inna. Najbiedniejsi, którzy do tej pory nie p³acili podatku, zap³ac¹
stawkê 10%. Gorsze wiadomo�ci dotycz¹ bogatszych. - Dla pracowni-
ków o wynagrodzeniach wy¿szych mo¿e siê okazaæ, ¿e do bud¿etu od-
dadz¹ ju¿ wiêcej, bo obejmie ich stawka 39,5 procent. Tak wiêc us³yszeli-
�my naprawdê zbiór enigmatycznych hase³. Nale¿y tez spytaæ wprost:
jaka czê�æ trafiaj¹ca do ZUS ma byæ ksiêgowana na indywidualnych kon-
tach emerytalnych?

Przedwyborcza panika na ca³ego
To, co teraz proponuje Platforma Obywatelska, to przecie¿ likwidacja sys-
temu, który przecie¿ sama PO wprowadzi³a w ¿ycie. Cytuj¹c klasyka: �Nie
bêdzie niczego�. Witold Modzelewski jest zdania, ¿e propozycje rz¹dz¹-
cych s¹ tylko prób¹ wywo³ania szoku w�ród opinii publicznej. - Z meryto-
ryk¹ nie maj¹ wiele wspólnego i mo¿e to byæ gwó�d� do trumny dla tych,
którzy ubieraj¹ siê w togi ekspertów, a w rzeczywisto�ci nie maj¹ pojêcia,
o czym mówi¹. - PO powinna pogodziæ siê z tym, ¿e przegra wybory. Bo
teraz próbuje mamiæ ludzi swoj¹ socjaln¹ twarz¹, ale przecie¿ nikt po
o�miu latach ju¿ siê na ich �ciemê nie nabierze - stwierdza Ryszard Bugaj.

Precz z Platform¹!
Partia w³adzy 4 wrze�nia br. po raz kolejny udowodni³a, ¿e wola oby-
wateli nie ma dla niej najmniejszego znaczenia. Senat - g³osami
senatorów PO - odrzuci³ wniosek o przeprowadzenie referendum w
sprawie wieku emerytalnego, edukacji sze�ciolatków oraz prywaty-
zacji lasów Pañstwowych, o co wnioskowa³ prezydent Andrzej Duda.
- Precz z Platform¹! � krzyczeli zwi¹zkowcy z �Solidarno�ci�. Na wynik
g³osowania czeka³o pod budynkiem parlamentu kilka tysiêcy zwi¹z-
kowców ,,S�. Decyzjê senatu przyjêto okrzykami: �Hañba!�.
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Za przeprowadzeniem referendum opowiedzia³o siê 35 senatorów, prze-
ciwko by³o 53, a dwóch nie wziê³o udzia³u w g³osowaniu. - To skandal!
Nie mamy ju¿ chyba ¿adnych w¹tpliwo�ci co do obecnej ekipy rz¹dz¹cej.
Obywateli maj¹ oni w nosie. Ma³o tego - nie szanuj¹ decyzji prezydenta
RP Andrzeja Dudy. Uszanowali jedynie decyzjê swojego partyjnego kole-
gi, by³ego prezydenta Bronis³awa Komorowskiego - skomentowa³ decy-
zjê Senatu przewodnicz¹cy Solidarno�ci Piotr Duda w wyst¹pieniu przed
budynkiem parlamentu. - Panie i panowie senatorowie PO, my was rozli-
czymy 25 pa�dziernika. Dzisiaj spo³eczeñstwo wyci¹gnie wnioski z tego,
co siê sta³o. Rozliczymy wasze rz¹dy, nie czteroletnie, ale o�mioletnie -
obieca³ szef zwi¹zku, zapowiadaj¹c kontynuowanie solidarno�ciowej ak-
cji sprawdzampolityka.pl.

Wzniesiony przez Piotra Dudê okrzyk �Precz z Platform¹!� podjê³o kilka
tysiêcy cz³onków �S�, którzy przyjechali ze wszystkich regionów Polski,
by przed parlamentem oczekiwaæ na wynik g³osowania. - Jeste�my tutaj
dzisiaj po to, aby ca³e spo³eczeñstwo przekona³o siê, jacy ob³udnicy s¹
cz³onkami koalicji PO-PSL. Udaj¹, ¿e s¹ proobywatelscy, ¿e widz¹ wa¿ne
problemy spo³eczne. Nie! Oni siê nie zmienili, tylko za³o¿yli maski na czas
kampanii - podkre�li³ Piotr Duda. - My musimy byæ m¹drzejsi. Musimy siê
rozej�æ do naszych �rodowisk i mówiæ o tym, ¿e dosz³o dzi� do wielkiego
drañstwa. Chcieli�my ¿yæ w wolnym kraju, w którym bêdziemy mogli
wypowiedzieæ siê w wa¿nych sprawach. Tymczasem rz¹dz¹cy po raz ko-
lejny pokazali, ¿e nasz¹ ojczyznê traktuj¹ jak swój prywatny folwark! Tak
nie mo¿e byæ! Dlatego mam nadziejê, ¿e szybko zmienimy tê w³adzê, a po
niej przyjdzie inna - taka, która faktycznie bêdzie s³u¿yæ spo³eczeñstwu, a
nie dzia³aæ przeciwko niemu - zaznaczy³ szef �S�.

Obywatele kontra partyjniacy
Przyby³ym zwi¹zkowcom wyrazi³a wdziêczno�æ Beata Szyd³o, kandydat-
ka PiS na premiera. - Dziêkujê, ¿e jeste�my tutaj dzisiaj razem, chocia¿ jest
to smutny dzieñ dla polskich obywateli - zwróci³a siê do zebranych. -
Dzisiaj g³os obywateli przegra³ z partyjniactwem politycznym PO. To jest
wasz g³os i to s¹ wa¿ne sprawy. Polaków nie interesuje, kto jest na listach
PO ani szopki, które od kilku miesiêcy pani premier i jej rz¹d urz¹dza,
je¿d¿¹c po kraju i opowiadaj¹c ró¿ne rzeczy. Dzisiaj odby³ siê sprawdzian,
czy te podró¿e po kraju i spotkania z Polakami s¹ rzeczywi�cie szczere i
uczciwe, czy te¿ chodzi w nich jedynie o kampaniê wyborcz¹. Moim obo-
wi¹zkiem by³o staniêcie po stronie obywateli. I bêdê zawsze po stronie
obywateli, bo tak rozumiemy w Prawie i Sprawiedliwo�ci nasz¹ s³u¿bê w
polityce - zadeklarowa³a.

***
Zlekcewa¿enie g³osów 6 mln Polaków - tyle bowiem podpisów z³o¿ono
³¹cznie pod wnioskami o referendum w sprawie wieku emerytalnego,
sze�ciolatków i prywatyzacji Lasów Pañstwowych - to przejaw nie tylko
oderwania w³adzy od problemów spo³ecznych, ale tak¿e jej skrajnej aro-
gancji i poczucia bezkarno�ci. Z drugiej strony
jednak, jak podkre�li³a wiceprzewodnicz¹ca PiS
i szef Solidarno�ci, wynik g³osowania ukaza³ praw-
dziwe oblicze Platformy, z nazwy obywatelskiej,
co mo¿e u³atwiæ Polakom ostateczne pozbycie
siê z³udzeñ co do tej formacji. Pozytywnym
aspektem ca³ej sprawy jest tak¿e fakt, i¿ spo³e-
czeñstwo, mimo trudnych warunków, nagonki
medialnej i agresji ze strony obozu w³adzy, umia-
³o zjednoczyæ siê w kluczowych dla naszej przy-
sz³o�ci sprawach. Swoj¹ si³ê pokaza³a Solidar-
no�æ. Smutkiem napawa jednak, i¿ dawni dzia³a-
cze zwi¹zku - marsza³ek Senatu Bogdan Boruse-
wicz, senatorowie Jan Rulewski i Józef Pinior, w
35. rocznicê Sierpnia, ca³kowicie sprzeniewie-
rzyli siê idea³om, które da³y kiedy� pocz¹tek wiel-
kiemu ruchowi spo³ecznemu, jakim sta³a siê So-
lidarno�æ. Pozostaje mieæ nadziejê, i¿ te same
warto�ci, które na pocz¹tku lat 80. o¿ywi³y pol-
skie spo³eczeñstwo, przywracaj¹c mu poczucie
godno�ci, powróc¹ tej jesieni, aby skompromi-
towany obóz w³adzy - a wraz z nim Borusewicza,
Rulewskiego i Piniora - zmie�æ bezpowrotnie ze
sceny politycznej.
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Festiwal k³amstwa trwa
Z przera¿eniem patrzê na zmêczon¹ twarz towarzyszki Kopacz. Ko-
biecina tak ciê¿ko haruje. Mam powa¿ne obawy czy w takim tempie
wytrzyma do 67 roku ¿ycia? Obserwuj¹c jej poczynania zastana-
wiam siê tylko za co oni p³ac¹ z naszych pieniêdzy wszystkim marke-
tingowcom zatrudnionym na wysokop³atnych stanowiskach dorad-
ców, bo na umowach �mieciowych na pewno nie pracuj¹, ¿e wsa-
dzili biedn¹ kobiecinê do rozpêdzonego poci¹gu i wo¿¹ po ca³ej
Polsce, ¿eby kotleciki dogl¹da³a. Teraz nie wiadomo czy to przez
panuj¹ce upa³y i brak klimatyzacji w poci¹gu, którym tow. Kopacz
podró¿uje, dochodzi do dramatów, bo kobiecina smali takie farma-
zony, ¿e najlepszy kabareciarz by tego nie wymy�li³. Nawet tak spryt-
nie wymy�lili has³a wyborcze kobiecinie, proste i nieskomplikowa-
ne trzy s³owa: �s³ucham, rozumiem, pomagam�. Dziêki temu nie musi
czytaæ z kartki, ¿eby nie kojarzono j¹ z hrabi¹ Komorowskim. Jestem
prawie przekonany, ¿e takie wyborcze has³o dla PO nikt inny nie
móg³ wymy�liæ jak tylko misio Kamiñski, specjalista od zegarków.

Tym wszystkim, którzy mimo o�miu lat rz¹dów Platformy i PSL-u
lej¹cego spo³eczeñstwo niemi³osiernie w ty³ek jeszcze naiwnie wierz¹
w uczciwo�æ tych formacji politycznych, przypomnê kilka sztanda-
rowych zapewnieñ g³oszonych we wcze�niejszych kampaniach wy-
borczych: nie sprywatyzujemy KGHM � sprywatyzowali; skrócimy
kolejki do lekarzy � wyd³u¿yli; nie podniesiemy wieku emerytalnego
� podnie�li. I w czterech literach mieli miliony ludzi, którzy przeciw-
ko temu protestowali. Przez osiem bitych lat w g³êbokim powa¿aniu
mieli biedne i sko³owacia³e spo³eczeñstwo. Nie dociera do ich �wia-
domo�ci, ¿e w naszym kraju s¹ biedne i g³odne dzieci, a z dnia na
dzieñ powiêksza siê sfera nêdzy i ubóstwa. Tow. Kopacz ani jej for-
macja polityczna nie zmieni¹ swojego postêpowania, bêd¹ do ostat-
niego dnia wyborów karmiæ nas kolejnymi k³amstwami i tworzyæ na
si³ê kolejne konflikty byle tylko utrzymaæ siê u w³adzy i realizowaæ
ich aktualny od kilku lat cel: by ¿y³o siê lepiej � ich kolesiom. B¹d�my
m¹drzejsi i nie dajmy siê kolejny raz oszukaæ. Nie wierzmy we wszyst-
ko co us³yszymy tylko dlatego, ¿e  s³owa wypowiadane s¹ przez
cz³onków rz¹du lub tzw. prorz¹dowe �autorytety� np. z show bizne-
su, mediów czy �wiata nauki, popieraj¹ce bêd¹c¹ u koryta w³adzê,
bo sami czerpi¹ z tego korzy�ci. Takie osoby s¹ kreowane przez
media g³ównego nurtu. Przez ostatnich osiem lat mieli�my a¿ nadto
przypadków by stwierdziæ, ¿e to s¹ k³amcy i imbecyle.  Kartka wybor-
cza w rêku odpowiedzialnego i m¹drego wyborcy mo¿e zdzia³aæ
wiêcej ni¿ s¹dzimy, bo nie zostaj¹c na wybory w domu przyczyniamy
siê do rozwalenia sitwy kolesi z PO i PSL.
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