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Weso³ego Alleluja!
Zdrowych i pogodnych �wi¹t Wielkanocnych, pe³nych wiary,

nadziei i mi³o�ci, radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkañ w gronie rodzinnym i w�ród przyjació³

oraz weso³ego Alleluja wszystkim czytelnikom �Pryzmatu� ¿ycz¹

Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ �Solidarno�æ�
Komisje Zak³adowe i Miêdzyzak³adowe NSZZ �Solidarno�æ�

Redakcja �Pryzmatu�

Bêdzie nagroda z zysku
dla pracowników KGHM

W zwi¹zku z opublikowaniem przez KGHM Polska Mied� S.A. skonsolido-
wanego sprawozdania za 2015 r. pojawiaj¹ siê informacje, ¿e pracownicy
nie otrzymaj¹ nagrody z zysku. Jest to nieprawda, nagroda zostanie wy-
p³acona po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariu-
szy. Prawd¹ jest, ¿e KGHM zanotowa³ ujemny wynik netto na poziomie ok.
-2,7 mld z³. Na ten wynik mia³a wp³yw wycena aktywów trwa³ych, na
których zanotowano stratê na poziomie ok. -5 mld z³. Jednak¿e KGHM w

Polsce zanotowa³ dodatni wynik na poziomie ponad 2,4 mld z³. Utrata
warto�ci aktywów trwa³ych dotyczy dzia³alno�ci KGHM w Chile, Stanach
Zjednoczonych i Kanadzie. Z³a kondycja ca³ego KGHM zwi¹zana jest ze
spadkiem cen miedzi, srebra i molibdenu oraz z powodu dzia³añ koalicji
PO-PSL z Herbertem Wirthem na czele. By³y prezes popisa³ siê swoj¹
krótkowzroczno�ci¹ i �znajomo�ci¹� specyfiki funkcjonowania biznesu
miedziowego sprzedaj¹c aktywa telekomunikacyjne i wyprowadzaj¹c
poprzez raje podatkowe miliardy za granicê �inwestuj¹c� w Quadrê FNX i
Afton-Ajax w czasie najwy¿szych cen miedzi, srebra i molibdenu. Obecnie
z tego powodu toniemy w d³ugach. Ciekawe czy za t¹ sytuacjê odpowie
�najlepszy biznesmen� pan Herbert Wirth?

Pracownicy dostan¹ nagrodê w zwi¹zku z podpisaniem przez strony Za-
k³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy, na wniosek NSZZ �Solidarno�æ�,



protoko³u dodatkowego nr 17, który zmienia warunki naliczania nagrody
z zysku. Dziêki temu odpis z tytu³u utraty warto�ci aktywów trwa³ych i
aktywów przeznaczonych do sprzeda¿y nie wp³ywa na wynik. Za nietra-
fione inwestycje zagraniczne nie s¹ winni pracownicy Polskiej Miedzi,
dlatego uda³o siê przekonaæ Zarz¹d do podpisania protoko³u dodatko-
wego reguluj¹cego tê kwestiê. Pracownikom zostanie wyp³acona nagro-
da w wysoko�ci nieco mniejszej ni¿ za 2014 rok. Nie mo¿na nie wspo-
mnieæ, ¿e wbrew temu co mówi³ w trakcie wprowadzania daniny od
miedzi i srebra prominentny dzia³acz Platformy Obywatelskiej Robert
Kropiwnicki, to ogromne obci¹¿enie wp³ywa równie¿ na nagrodê z zysku
dla pracowników � innymi s³owy pomniejsza nagrodê roczn¹. Ponadto
czekamy, a¿ Prawo i Sprawiedliwo�æ zrealizuje swoje zobowi¹zania z³o¿o-
ne w czasie kampanii wyborczej dotycz¹cej podatku od wydobycia mie-
dzi i srebra. Na dzieñ dzisiejszy jest to ju¿ konieczno�æ.

Komunikaty
dla pracowników KGHM

Negocjacje p³acowe
W dniu 9 marca br. odby³o siê kolejne spotkanie Zwi¹zków Zawodowych
z Zarz¹dem KGHM Polska Mied� S.A. w ramach negocjacji p³acowych.
Organizacje zwi¹zkowe podtrzyma³y propozycjê podwy¿ki stawek p³acy
zasadniczej o 100 z³. Zarz¹d ze swojej strony przedstawi³ kontrpropozycjê
podwy¿szenia stawek jedynie o 33 z³. Zwi¹zki zawodowe odrzuci³y zapro-
ponowan¹ przez Zarz¹d kwotê. Przewodnicz¹cy Józef Czyczerski reto-
rycznie pyta³ po co s¹ dyrektorzy pracowniczy i finansowi, rady nadzor-
cze, rozbudowane Zarz¹dy, w tym 186 prezesów w grupie KGHM, skoro w
ca³ym 2016 roku nie znajdzie siê 70 mln z³ na podwy¿ki.

Negocjacje znacznie siê przed³u¿y³y, jednak¿e zdajemy sobie sprawê, ¿e
jest to spowodowane zmianami personalnymi. Prezes Krzysztof Skóra
z³o¿y³ zobowi¹zanie, i¿ ewentualne porozumienie bêdzie obowi¹zywa³o
ze skutkiem od 1 stycznia 2016 r. Pracodawca zaproponowa³, ¿eby kolej-
ne spotkanie odby³o siê 23 marca br.

Spotkanie ws. abonamentu medycznego
Rozmowy w kwestii wzrostu wynagrodzenia zasadniczego zosta³y po-

Pytania od pracowników ZH
Do kilku organizacji NSZZ �Solidarno�æ� dotar³y informacje od pra-
cowników ws. Przewodnicz¹cego ZZPPM w Zak³adzie Hydrotech-
nicznym dotycz¹ce jego dzia³alno�ci zwi¹zkowej. Sprawa dotyczy
za³atwienia ca³ego etatu pomimo zdecydowanie zbyt niskiego
uzwi¹zkowienia, co jest wymagane przy pe³nym etacie zwi¹zko-
wym. Choæ nie znamy szczegó³ów, chc¹c unikn¹æ ewentualnych
zarzutów, ¿e �Solidarno�æ� milczy w tej sprawie, postanowili�my
opublikowaæ kilka pytañ od pracowników Zak³adu Hydrotechnicz-
nego do Przewodnicz¹cego Waldemara Pietrzyka.

1) Czy prawd¹ jest, ¿e jeszcze na pocz¹tku grudnia, gdy po³¹czenie
ZWR i ZH nie by³o przes¹dzone, zapewni³e� sobie u Dyrektora
Koniecznego, za po�rednictwem przewodnicz¹cego ZZPPM w
ZWR Adama Lemañskiego, sto³ek w postaci ca³ego etatu zwi¹z-
kowego?

2) Na jakiej podstawie dyrektor Konieczny wyrazi³ zgodê skoro dla
uzyskaniu dwóch etatów wymagane jest 500 cz³onków, których
po po³¹czeniu by³oby znacznie mniej, bo takiego uzwi¹zkowienia
w obu organizacjach nie ma?

3) Skoro pismo nie przesz³o przez kancelariê, w jaki sposób trafi³o z
r¹k przewodnicz¹cego ZZPPM w ZWR do dyrektora?

4) Je�li to jest prawda, czy za³atwiaj¹c sobie miêkkie l¹dowanie prze-
sz³o ci przez my�l jak to bêdzie wygl¹da³o w oczach pracowni-
ków, gdy prawda wyjdzie na jaw?

5) Naprawdê my�la³e�, ¿e nikt na zmianie nie zauwa¿y twojego �znik-
niêcia�?

6) Skoro nie dosz³o do po³¹czenia ZWR i ZH, dlaczego nie wracasz
do pracy?

7) Ile dni w tygodniu zajmujesz siê sprawami ZWR, ile ZH? Gdzie
p³acisz sk³adki zwi¹zkowe?

przedzone spotkaniem organizacji zwi¹zkowych z przedstawicielami Mie-
dziowego Centrum Zdrowia. Zarz¹d MCZ prezentowa³ dane dotycz¹ce
m.in. ilo�ci specjalistów i �wiadczonych us³ug z podzia³em na miasta. Ze
strony zwi¹zkowej podawane by³y przyk³ady problemów jakie napotykaj¹
pracownicy przy rejestracji, badaniach i samych wizytach.

Przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ �Solidar-
no�æ� Józef Czyczerski stwierdzi³, ¿e konieczne jest zwiêkszenie czytelno-
�ci i dostêpno�ci do us³ug medycznych. Wchodz¹c na stronê interne-
tow¹ MCZ nie jest to wcale takie oczywiste, gdzie szukaæ informacji w
temacie funkcjonowania pakietu medycznego. W prasie zak³adowej co
rusz czytali�my o kolejnych nagrodach dla Herberta Wirtha a podstawo-
wych informacji potrzebnych pracownikom brak. Podstawowe dane o
specjalistach i dostêpnych badaniach powinny byæ powszechnie do-
stêpne w internecie, prasie i gablotkach. Problemem jest tak¿e d³ugi czas
oczekiwania w nag³ych sytuacjach. Ze strony Miedziowego Centrum Zdro-
wia by³a wola w sprawie organizacji kolejnego spotkania w celu rozwi¹za-
nia napotykanych problemów.

Zmiany w Zarz¹dzie
Miros³aw Laskowski, wiceprezes ds. produkcji by³ jedynym pozosta³ym
po prezesurze Herberta Wirtha cz³onkiem Zarz¹du. Zmieni³o siê to 15
marca br., gdy zosta³ odwo³any. W jego miejsce powo³ano Piotra Walcza-
ka, dotychczasowego szefa Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutnicze-
go. Wcze�niej by³ tak¿e Dyrektorem naczelnym Zak³adów Górniczych
�Rudna� i �Polkowice-Sieroszowice�.
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Publikujemy drug¹ czê�æ listu pracownika Zak³adów Górniczych �Rud-
na� dotycz¹cego m.in. funkcjonowania Oddzia³u oraz dyskryminacji
sztygarów i nadgórników przez dozór wy¿szy.

Bardzo czêsto dozorowi próbuje siê u�wiadomiæ, aby uto¿samia³ siê z
zak³adem pracy - to jest niemo¿liwe przy takim traktowaniu - dzia³a to w
sposób wrêcz demotywuj¹cy. Patologi¹ jest to, ¿e czêsto zdarza siê tak, i¿
dobry sztygar, gdy zostaje nadsztygarem zaczyna dzia³aæ w bardzo po-
dobny sposób - widaæ w tej patologii uwa¿a siê to za co� normalnego,
ludzie Ci przechodz¹ pranie mózgów lub po prostu jest na to przyzwole-
nie. Trzeba te¿ przyznaæ, ¿e s¹ nieliczne wyj¹tki porz¹dnych nadsztyga-
rów, którzy staraj¹ siê opieraæ temu ci�nieniu. Zazwyczaj to Ci, którzy od
niedawna piastuj¹ stanowisko, szkoda, ¿e ich jest niewielu.

Chcia³bym te¿ napisaæ kilka s³ów o zarobkach. Zarobki osób dozoru,
osób wykszta³conych, przedstawicieli pracodawców, osób lojalnych
wobec swoich prze³o¿onych, na których spoczywa du¿a odpowiedzial-
no�æ - s¹ bardzo czêsto ni¿sze od pracowników fizycznych z du¿o ni¿szy-
mi grupami.
� Premia kwartalna - takie co� ogl¹damy tylko w filmach lub s³yszymy

o tym w³a�nie od pracowników fizycznych, a jak ju¿ jest przyznana - to
w wysoko�ci 30-40% tego, co otrzymuj¹ pracownicy fizyczni,

� Premia dniówkowa - du¿o ni¿sza od pracowników fizycznych a i tak
czêsto nas jej pozbawiaj¹ za �rzekomo� nasze przewinienia. Istnieje
wrêcz powiedzenie - �Gdy nie ma kogo ukaraæ - najlepiej ukaraæ �bia-
³ego� - on i tak siê nie postawi�.

� Przelicznik do emerytury 1,5 a nie 1,8 jak maj¹ pracownicy fizyczni -
nawet dla sztygarów pracuj¹cych w oddziale, czyli w tych samych
warunkach co pracownicy fizyczni.

� Przeszeregowania osób dozoru s¹ bardzo rzadkie lub po prostu wca-
le ich nie ma.

W spo³eczeñstwie, gdy kto� s³yszy, ¿e jeste� sztygarem na kopalni od
razu wyobra¿a sobie, ¿e jeste� niezwykle bogaty - nic bardziej mylnego!
Bardzo wiele osób w kopalni, pracuj¹cych na stanowiskach robotniczych
posiada wy¿sze wykszta³cenie i ma nawet zatwierdzenia, ale widz¹c co siê
dzieje nawet nie chce s³yszeæ o pracy w dozorze. Pracownicy fizyczni
wrêcz siê z nas �miej¹ i dziwi¹ dlaczego dalej pracujemy w dozorze.

Firma wprowadza dekalog dobrych zachowañ, wprowadza zasady TPM,
warto�ci, wysy³a dozór na szkolenia - na których mamy uczyæ siê, jak
mamy byæ dobrymi menad¿erami w �naszym zak³adzie pracy�, jakie s¹
sposoby motywacyjne, jak rozmawiaæ z pracownikami, jak rozpoznawaæ
charaktery ludzi itp. - bardzo ciekawe szkolenia, motywuj¹ce do dzia³ania
- po czym wracamy do pracy i zderzamy siê z rzeczywisto�ci¹. Mam wra-
¿enie, ¿e to w³a�nie dla naszych prze³o¿onych takie szkolenia powinny



byæ organizowane raz na miesi¹c.

Na ca³ym �wiecie d¹¿y siê do tego aby menad¿erowie (czyli w³a�nie do-
zór) uto¿samiali siê z firm¹ - u nas przez �nasze� kierownictwo jest zupe³-
nie inaczej. Nikt tak traktowany nie bêdzie uto¿samia³ siê z zak³adem
pracy. Powsta³a ju¿ nawet zasada: �jeszcze opierdziel i do domu�.

Za³o¿ona jest telewizja zak³adowa, prasa, w której pracownicy chwaleni
s¹ w³a�nie za swoje prywatne osi¹gniêcia czy zainteresowania, grupy
spo³eczno�ciowe integruj¹ce pracowników, EXTRANET, profile facebo-
okowe np. �KGHM to MY� - nam siê jednak wydaje, ¿e KGHM to WY i ONI
a nie MY. Na ka¿dym kroku przypomina siê nam, ¿e �spoufalanie siê� z
pracownikami jest z³e i niedobre, ¿e bêdzie nam to przeszkadzaæ w pracy.
Wiêc po co te wszystkie grupy? Po co integracja pracowników - czy �MY�
jeste�my inni?

Wed³ug mojej opinii - kole¿eñskie podej�cie do pracy mo¿e tylko pomóc,
a nie zaszkodziæ - oczywi�cie wszystko w granicach zdrowego rozs¹dku,
wtedy zarówno pracownikom jak i nam zale¿y na dobrze wykonanej pracy
z korzy�ci¹ dla wszystkich - tak¿e dla pracodawcy. Odchodzi siê od do-
brych obyczajów a wprowadza stare komunistyczne metody.

W NASZYM �rodowisku coraz czê�ciej rozmawia siê o tym, ¿e wielu chcia-
³oby zrezygnowaæ z pracy w dozorze - tylko mamy obawy, ¿e wówczas
Panowie prze³o¿eni bêd¹ chcieli nam pokazaæ �jak to mieli�my dobrze� i
bêd¹ siê na nas m�cili. Najwiêkszym problemem jest te¿ fakt, ¿e dozór w
wiêkszo�ci nie ma ¿adnych uprawnieñ np. na maszyny.

Rozmawia siê te¿ o tym, ¿e powinni�my zorganizowaæ �strajk w³oski� co
z pewno�ci¹ mog³oby �po³o¿yæ� �nasz� zak³ad pracy, gdy¿ jeste�my grup¹,
która w kilkana�cie osób mo¿e tego dokonaæ. Rozmawia siê te¿ o innych
dzia³aniach o wiele bardziej drastycznych wobec Panów Nadsztygarów, o
których nie mogê tutaj napisaæ, a które kiedy� mog¹ zakoñczyæ siê tra-
gicznie.

Kto� móg³by zapytaæ - �Dlaczego nie pójdziecie z tym do zwi¹zków zawo-
dowych?� - dlatego, ¿e zwi¹zki s¹ dla pracowników fizycznych - zdarza³y
siê ju¿ takie sytuacje, ¿e sztygar poszed³ na skargê do zwi¹zków po czym
przez nastêpne lata chodzi³ bez pieniêdzy, bez premii kwartalnej czy nawet
dniówkowej - �szef� m�ci³ siê jak tylko potrafi³ - ale wtedy zwi¹zki zawodo-
we mia³y to ju¿ w g³êbokim powa¿aniu. Gdy jest sytuacja odwrotna - gdy
pracownik poskar¿y siê na sztygara - za moment ten sztygar pracuje ju¿
gdzie indziej. Nawet nasi prze³o¿eni nie staj¹ w naszej obronie.

Zwi¹zki zawodowe �dozór� s¹ to zwi¹zki dla tych w³a�nie Panów Nadszty-
garów, kierowników itd. Nie interesuj¹ ich problemy dozoru �redniego i
ni¿szego. Przewodnicz¹cy tych zwi¹zków, na ka¿dej uroczysto�ci obwie-
szony jest medalami jak �ruski genera³� - widaæ tak strasznie �ciê¿ko� na
to pracowa³. Ale medale i odznaczenia to ju¿ zupe³nie inny temat - to jest
co� co w tych czasach przys³uguje jedynie elitom - sami sobie je daj¹.

Zak³adowy Spo³eczny Inspektor Pracy oraz Oddzia³owi Spo³eczni Inspek-
torowie Pracy, pomimo tego, ¿e widz¹ co siê dzieje i jak dozór jest trakto-
wany - nie reaguj¹, gdy¿ dozór dla nich jest ma³o wa¿ny a oni sami (w
wiêkszo�ci) dbaj¹ o swój w³asny interes lub o interes pracowników za-
trudnionych na stanowiskach robotniczych.

S³u¿by BHP te¿ nie s¹ zainteresowane traktowaniem osób dozoru w O/ZG
�Rudna�. Nikt z BHP nigdy nie pyta siê dozoru czy ma jakie� problemy.

Kto� mo¿e mi zarzuciæ, ¿e nasza praca wed³ug tego opisu jest pasmem
nieszczê�æ - do koñca tak nie jest. Bardzo wielu z nas lubi swoj¹ pracê a
wrêcz kocha, dla wielu ta praca jest naszym ¿yciem. Naprawdê chcieliby-
�my uto¿samiaæ siê z �naszym� zak³adem pracy, nikt nie przychodzi do
pracy aby dzia³aæ na jego szkodê. Chcieliby�my aby ten zak³ad pracy by³
naprawdê NASZYM zak³adem pracy. Chcieliby�my przychodziæ do pracy
z u�miechem i zaanga¿owaniem a nie z g³ow¹ pe³n¹ ró¿nych obaw. Chce-
my normalnego równego traktowania i przede wszystkim szacunku. Chcie-
liby�my od swoich prze³o¿onych zrozumienia, wspó³dzia³ania i pomocy
w pracy a nie zak³adania, ¿e robimy celowo �le.

Aby zawstydziæ troszkê �nasz¹� firmê, a w szczególno�ci ludzi zarz¹dzaj¹-
cych szybami postanowi³em, ¿e potraktujê ten list jako list otwarty i wy�lê
go pod nastêpuj¹ce adresy:

List zaadresowano do nastêpuj¹cych osób, zak³adów pracy, instytucji i
organizacji:
- Prezes KGHM Krzysztof Skóra,

- Rada Nadzorcza KGHM,
- Dyrektor O/ZG �Rudna� Krzysztof Porêbski,
- Wydzia³ BHP O/ZG �Rudna�,
- Zak³adowy Spo³eczny Inspektor Pracy Wies³aw Michalski,
- Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ �Solidarno�æ�,
- Zwi¹zek Zawodowy Górników w Polsce,
- Centrala ZZPPM,
- Zwi¹zek Pracowników Do³owych,
- Pañstwowa Inspekcja Pracy,
- Okrêgowy Inspektorat Pracy we Wroc³awiu,
- Wy¿szy Urz¹d Górniczy,
- Akademia Górniczo-Hutnicza,
- Politechnika Wroc³awska Wydzia³ Górniczy,
- Miedziowe.pl,
- MiedziakInfo.pl,
- MAESTRIUM - szkolenia i doradztwo.

Byæ mo¿e które� z zak³adowych pism odwa¿y siê na jego publikacjê, o co
bardzo proszê - niech inne osoby dozoru zobacz¹, ¿e co� siê zaczyna
dziaæ, ¿e trzeba siê w koñcu postawiæ. Gdy bêdziemy razem, nie bêd¹ w
stanie nic nam zrobiæ.

Zwi¹zki zawodowe proszê o reakcjê, na to, co siê teraz dzieje. Liczê te¿ na
reakcjê Pana Prezesa KGHM-u, Dyrektorów O/ZG �Rudna�, Pañstwowej
Inspekcji Pracy. Firmie Maestrium, która prowadzi³a rewelacyjne szkole-
nia, byæ mo¿e takie informacje przydadz¹ siê, gdy bêdzie szkoli³a Panów
Nadsztygarów i Kierowników Dzia³ów Robót. Mo¿e te¿ odpowiednio do-
stosuj¹ swój program posiadaj¹c takie informacje.

Postanowi³em te¿ wys³aæ ten list do czo³owych uczelni wy¿szych, czyli do
Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie oraz do Politechniki Wroc³aw-
skiej na Wydzia³ Górniczy, tak, aby te uczelnie te¿ potrafi³y przygotowaæ
swoich studentów na to, co ich mo¿e czekaæ w przysz³o�ci w �naszym�
zak³adzie pracy.

O tym dlaczego siê pod tym nie podpiszê pisa³em ju¿ wcze�niej - ze
wzglêdu na swoje obawy i w³asne bezpieczeñstwo. Wysy³aj¹c ten list i tak
jestem pe³en obaw, ¿e jego skutkiem bêdzie akcja odwetowa na sztyga-
rach i nadgórnikach.

Je�li Pañstwo kwestionuj¹ czy jest to prawda - proponujê zorganizowaæ
anonimowe, obowi¹zkowe ankiety w�ród pracowników dozoru O/ZG
�Rudna� - tylko nie w macierzystych oddzia³ach, gdy¿ nikt nie odwa¿y siê
napisaæ prawdê, tylko na zasadach ogólnego anonimowego g³osowania
- �do urny� np. na cechowniach zak³adowych. W naszym kraju i w firmie
wiele siê teraz zmienia, wiêc mo¿e przyszed³ czas na �dobr¹ zmianê� w
stosunku do osób dozoru pracuj¹cego w naszej firmie.

W KOLEJNYM NUMERZE ODPOWIED� DYREKTORA O/ZG �RUDNA�

Wielka wyprzeda¿ Polski
Za czasów koalicji PO-PSL na masow¹ skalê wyprzedawane by³y ro-
dzime przedsiêbiorstwa. Z protoko³ów posiedzeñ Rady Ministrów, do
których dotar³a �Gazeta Polska� wy³ania siê obraz gigantycznej gra-
bie¿y maj¹tku narodowego. Najwiêcej transakcji mia³o miejsce w
czasie, gdy premierem by³ Donald Tusk.

Wnioskuj¹cym o sprzeda¿ danego przedsiêbiorstwa by³ minister skarbu
Aleksander Grad, polityk Platformy Obywatelskiej. Nie brakowa³o te¿ przed-
stawicieli innych resortów. Lista sprzedanych przedsiêbiorstw jest bar-
dzo d³uga - najwiêksze �przyspieszenie� koalicja PO-PSL osi¹gnê³a pod-
czas swoich rz¹dów w pierwszej kadencji. W rêce prywatnych podmio-
tów (g³ównie niemieckich) dosta³y siê firmy niemal z ka¿dej bran¿y: m.in.
farmaceutycznej, elektronicznej, spo¿ywczej i zbrojeniowej. Pod m³otek
sz³y tak¿e budynki bêd¹ce w zasobach poszczególnych resortów.

Skandaliczne decyzje
Czê�æ przedsiêbiorstw i obiektów, które zosta³y sprzedane w czasie rz¹-
dów koalicji PO-PSL, mia³o wcze�niej status obiektów szczególnie wa¿-
nych dla bezpieczeñstwa pañstwa. Status ten by³ odbierany ta�mowo
przez rz¹d PO-PSL, o czym �wiadcz¹ dokumenty, do których dotarli�my. I
tak na przyk³ad na posiedzeniu Rady Ministrów 23 wrze�nia 2008 r. pod
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przewodnictwem premiera Donalda Tuska, na wniosek ministra spraw
wewnêtrznych i administracji (by³ nim wówczas Grzegorz Schetyna), sta-
tus obiektów strategicznych utraci³o blisko 100 obiektów. Grzegorz Sche-
tyna przedstawi³ wnioski wojewodów, którzy wyst¹pili o skre�lenie da-
nych obiektów z wykazu �obiektów kategorii I i II szczególnie wa¿nych dla
bezpieczeñstwa pañstwa�.

Rodowe srebra
Na tym samym posiedzeniu, z wnioskiem o cofniêcie podobnego statusu
wyst¹pi³ minister skarbu Aleksander Grad. Przedstawiona przez niego
lista robi imponuj¹ce wra¿enie. Znalaz³y siê na niej m.in.: Tarchomiñskie
Zak³ady Farmaceutyczne POLFA SA, Warszawskie Zak³ady Farmaceutycz-
ne POLFA SA, Pabianickie Zak³ady Farmaceutyczne POLFA SA, Siarkopol
Gdañsk SA, Lubelski Wêgiel �Bogdanka SA�.

Na tym samym posiedzeniu Rada Ministrów wyrazi³a zgodê m.in. na sprze-
da¿ akcji Fabryki Wagonów w Gniewczynie cypryjskiej spó³ce Briobon
Enterprises LTD, akcji Elektrowni Skawina spó³ce Cez Poland Distribution
z siedzib¹ w Rotterdamie oraz Lubelskich Zak³adów Farmaceutycznych
Polfa SA z siedzib¹ w Lublinie. Te ostatnie zosta³y sprzedane firmie Spec-
tra Holding, której w³a�cicielem jest Jerzy Starak, w czasach Polski Ludo-
wej zarejestrowany (wed³ug dokumentów) jako tajny wspó³pracownik
s³u¿b specjalnych PRL.

10 razy szybciej ni¿ PiS
Niedawno wicepremier Mateusz Morawiecki mówi³ o rozkradaniu maj¹t-
ku narodowego na pocz¹tku III RP. G³ównymi beneficjantami zostali wów-
czas ludzie zwi¹zani ze s³u¿bami specjalnymi PRL, a Program Powszech-
nej Prywatyzacji (PPP) w 1992 r. opracowa³ minister przekszta³ceñ w³a-
sno�ciowych w rz¹dzie Hanny Suchockiej. By³ nim wówczas Janusz Le-
wandowski, wspó³twórca Kongresu Liberalno-Demokratycznego, jeden
z najbli¿szych wspó³pracowników Donalda Tuska.

Z kolei za czasów rz¹dów Donalda Tuska hurtowo wyprzedano to, co
pozosta³o po rabunkowych dzia³aniach wed³ug planów PPP. Widaæ to ju¿
w 2009 r. W styczniu pozbyto siê czê�ci akcji POLFY Poznañ. Kupi³ je
brytyjski koncern Glaxo Group Limited z siedzib¹ w Greenford za cenê
prawie 14 mln dolarów. 17 lutego 2009 r. zdecydowano o sprzeda¿y
Elektrociep³owni �KRAKÓW� francuskiej spó³ce EDF za kwotê ponad 173
mln z³. 24 lutego 2009 r. wyra¿ono zgodê na sprzeda¿ na gie³dzie akcji
Mostostal Zabrze-Holding SA. 14 kwietnia 2009 r. zdecydowano o sprze-
da¿y czê�ci spó³ki Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED
SA, na rzecz spó³ki pod firm¹ BIOMAR SA. 12 maja zdecydowano o pozby-
ciu siê udzia³ów w spó³ce Zak³ad Podzespo³ów Indukcyjnych INDEL. 19
maja przes¹dzono sprzeda¿ firmy DOLFAMEX w Jeleniej Górze produkuj¹-
cej skrawarki do metalu, na rzecz amerykañskiej firmy TOOLMEX. W czerw-
cu, oprócz mniejszych firm, zdecydowano równie¿ o sprzeda¿y szwedz-
kiemu Vattenfall Aktiebolag, 25 proc. akcji Górno�l¹skiego Zak³adu Elek-
troenergetycznego SA (658 mln z³) i 25 proc. akcji Vattenfall Heat Poland
SA (642 mln z³). W 2009 r. rzadko�ci¹ by³o posiedzenie rz¹du bez w¹tku
prywatyzacyjnego. W sumie wyprzedano maj¹tek na kwotê 6,97 mld z³.
Dla porównania rz¹d PiS w 2006 r. sprywatyzowa³ przedsiêbiorstwa na
kwotê 600 mln z³. Ówczesny minister Wojciech Jasiñski by³ atakowany za
�zamro¿enie prywatyzacji� i �lenistwo�.

Totalna wyprzeda¿
Ministrowie wraz z Donaldem Tuskiem snuli ambitne plany. W latach
2010-2013 przychody z prywatyzacji mia³y przynie�æ w sumie 55 mld z³.
W samym tylko 2011 r. zamierzano sprzedaæ maj¹tek o warto�ci 25 mld z³.
Rok 2009 by³ prze³omowy. Rz¹d wykorzystywa³ ogólno�wiatowy kryzys,
który wybuch³ we wrze�niu 2008 r.

To w³a�nie w 2009 r. snuto równie¿ plany prywatyzacji Lasów Pañstwo-
wych. Tak¹ obietnicê z³o¿y³ ambasadorowi Stanów Zjednoczonych Victo-
rowi H. Ashe ówczesny marsza³ek sejmu Bronis³aw Komorowski. �Stwier-
dzi³, i¿ premier Tusk zmusi niepokornych ministrów, (�) by
<do³o¿yli siê do rekompensat>, sprzedaj¹c pañstwowe lasy i nierucho-
mo�ci� - czytamy w depeszy ujawnionej przez portal Wikileakes.

W 2010 r. dokonano wielkich prywatyzacji. Premier Donald Tusk nie ukry-
wa³ zachwytu. �Przychody z prywatyzacji w 2010 r. wynios³y 22,037 mld
z³. To drugi wynik w ca³ym okresie polskiej transformacji. (...) Realizowa-
nych by³o 487 projektów prywatyzacyjnych, sukcesem (czyli sprzeda¿¹ -

przyp. red.) zakoñczy³o siê 230. £¹czna warto�æ podpisanych umów by³a
najwy¿sza w historii polskiej prywatyzacji, podobnie rekordowa by³a licz-
ba przeprowadzonych transakcji� - czytamy w komunikacie Kancelarii
Premiera z maja 2011 r.

W ca³ym 2010 r. sprzedano m.in. 10 proc. akcji PGE SA (za blisko 4 mld z³)
i 10 proc. akcji KGHM SA (za 2 mld z³). Zbyto 17 gie³dowych resztówek
skarbu pañstwa za ³¹czn¹ kwotê 924 mln z³, w tym m.in.: 0,04 proc.
Orbisu SA (729 tys. z³), 0,29 proc. Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicz-
nych (1,26 mln z³), 3,5 proc. Elektrobudowy SA (28,9 mln z³), 1,58 proc.
Fabryki Obrabiarek Rafamet SA (1,19 mln z³) i 4,15 proc. akcji TP SA (884
mln z³).

Jackiewicz: wygaszamy proces prywatyzacji
W ostatnich dniach Dawid Jackiewicz, minister skarbu pañstwa, zapo-
wiedzia³ odej�cie od trendu ostatnich 25 lat. - Wygaszamy proces prywa-
tyzacji. Podejmujemy decyzjê o prywatyzacji tylko tych podmiotów, które
s¹ absolutnie zbêdne dla funkcjonowania gospodarki i niepotrzebne -
mówi³ podczas jednej z ostatnich konferencji prasowych. - Chcemy, aby
wszystkie spó³ki pod kontrol¹ skarbu pañstwa mog³y poznaæ zasady,
które bêd¹ obowi¹zywaæ w perspektywie dwóch - trzech lat. Chcemy, by
ta polityka by³a przewidywalna, by nie zaskakiwa³a inwestorów - zapowie-
dzia³ Jackiewicz. Poinformowa³ równie¿, ¿e stworzy nowe prawo zabez-
pieczaj¹ce spó³ki skarbu pañstwa przed tzw. wrogim przejêciem.

Entuzjast¹ prywatyzacji nie jest równie¿ minister rozwoju Mateusz Mora-
wiecki. Rz¹d PiS zapowiedzia³ równie¿, ¿e przyjrzy siê wszystkim transak-
cjom dokonywanym przez rz¹d PO-PSL. Takie obietnice pad³y po ujaw-
nieniu raportu NIK w grudniu ubieg³ego roku. Kontrolerzy sprawdzili 15
najwiêkszych transakcji prywatyzacyjnych w latach 2012-2014. �W oce-
nie NIK nie wszystkie zbadane prywatyzacje zosta³y przeprowadzone w
sposób w³a�ciwy. W 11 z 15 skontrolowanych transakcji nie stwierdzono
istotnych nieprawid³owo�ci. W czterech przypadkach Ministerstwo Skar-
bu Pañstwa w d¹¿eniu do zawarcia transakcji prywatyzacyjnych dopro-
wadzi³o do sprzeda¿y akcji czterech spó³ek (za ³¹czn¹ kwotê 1020,9 mln
z³) po cenach nie oddaj¹cych ich faktycznej warto�ci� - napisali. Nieprawi-
d³owo�ci dotyczy³y sprzeda¿y akcji Kopalni Wêgla Brunatnego Adamów
SA, spó³ki Meble Emilia Sp. z o.o., Zak³adów Górniczo-Hutniczych Bole-
s³aw SA i - najg³o�niejszej sprawy - spó³ki Ciech SA, któr¹ zakupi³a firma
Jana Kulczyka.

Dorota Kania, Jacek Liziniewicz
Gazeta Polska 9/2016

Spotkanie pokoleñ
W dniach 16-17.04.2016 r. na Jasnej Górze w Czêstochowie spo-
tkaniem modlitewnym rozpoczyna siê coroczny sezon motocyklo-
wy mi³o�ników jedno�ladów z ca³ej Europy, którego organizatorem
jest stowarzyszenie Rajdu Katyñskiego im. Ks. Peszkowskiego pro-
wadzone przez komandora Wiktora Wêgrzyna. G³ówne uroczysto�ci
odbywaj¹ siê w dniu 17.04.2016 r. wjazdem motocykli na b³onia
Jasnej Góry i uroczyst¹ msz¹ �wiêt¹ z po�wiêceniem jedno�ladów.
Jedn¹ z tradycji tego spotkania jest przywo¿enie ze sob¹ maskotek
i sk³adanie ich przed o³tarzem jasnogórskim w specjalnie do tego
przygotowanym miejscu. Nastêpnie wszystkie zebrane maskotki w
sierpniu podczas trwaj¹cego rajdu katyñskiego rozdawane s¹ dzie-
ciom na kresach wschodnich. Je�li chcesz uczestniczyæ w takim
spotkaniu i zobaczyæ w jednym miejscu i o jednym czasie oko³o 30
tysiêcy motocykli przeró¿nych marek z ca³ego �wiata, masz niepo-
wtarzaln¹ okazjê � do³¹cz do nas.

Zainteresowani wyjazdem i chêtni do skorzystania z noclegu w Domu
Pielgrzyma z 16 na 17 kwietnia za osobist¹ odp³atno�ci¹ proszeni
s¹ o kontakt z Przewodnicz¹cym NSZZ �Solidarno�æ� O/ZG �Lubin�
Bogdanem Nuciñskim najpó�niej do 4 kwietnia (tel. (76) 748 25 63
lub (76) 748 26 05). Miejscem zbiórki jest parking ko³o Biura Zarz¹-
du KGHM (dawny Ecoren) w dniu 16.04.2016 r. o godz. 10:00. Wiê-
cej szczegó³ów pod adresem internetowym � www.rajdkatynski.net


