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Sekretariat Górnictwa
i Energetyki pisze do Premier

Beaty Szyd³o
Przewodnicz¹cy Kazimierz Grajcarek w imieniu Krajowego Sekreta-
riatu Górnictwa i Energetyki NSZZ �Solidarno�æ� zwróci³ siê do Pre-
mier Beaty Szyd³o o wyznaczenie pilnego spotkania z Rad¹ KSGiE

KGHM: Najg³upsza
transakcja dekady

Anglojêzyczne czasopismo BizPoland magazine poruszaj¹ce na swo-
ich ³amach sprawy ekonomii i biznesu w Polsce, jako g³ówny temat
jednego z numerów wybra³o najwiêksz¹ transakcjê KGHM � zakup
Quadry FNX. Artyku³ nosi tytu³ �Dumbest Deal of the Decade�, czyli
�Najg³upsza transakcja dekady�. Okazuje siê, ¿e Prezes KGHM Her-
bert Wirth �nadzorowa³� najwiêksze przeniesienie kapita³u z Polski
za granicê od czasu drugiej wojny �wiatowej.  Jako Sekcja Krajowa
Górnictwa Rud Miedzi NSZZ �Solidarno�æ� od pocz¹tku apelowali-
�my, ¿e inwestycja jest z góry skazana na pora¿kê, jednak¿e polska i
polskojêzyczna prasa zachwyca³a siê rzekomym �geniuszem� by³e-
go ju¿ Prezesa KGHM Herberta Wirtha. Byæ mo¿e po zmianie w³adz
skoñczy³o siê dotowanie firmy MDI, która �generowa³a� w prasie
teksty pochwalne o najlepszym Prezesie w galaktyce. Pisanie o sie-
ciach neuronowych i produkcji chwytacza komet by³o jedynie czub-
kiem góry lodowej wybuja³ej fantazji Wirtha. Dmuchany przez lata
balon pêk³, gdy nowy Zarz¹d oficjalnie przedstawi³ nieciekaw¹ sytu-
acjê firmy i niewydolno�æ zagranicznych kopalni, podsumowuj¹c to
piêcioma mld z³ straty w postaci odpisów na utratê warto�ci aktywów
trwa³ych.

Bohaterami artyku³u �Najg³upsza transakcja dekady� s¹: Fundusze hed-
gingowe Blue Ridge Capital i Discovery Capital Management, Prezes Qu-
adry FNX Paul Blythe oraz Prezes KGHM Herbert Wirth. Fundusze posta-
wi³y spore pieni¹dze na zak³ad, ¿e wycena akcji KGHM po zakupie Quadry
wkrótce znacz¹co spadnie. Nie pomyli³y siê i zarobi³y a¿ 400 mln dolarów.
Cz³onków Zarz¹dów funduszy hedgingowych przyrównano do bohate-
rów filmu �The Big Short� opowiadaj¹cego o prawdziwej historii kilku
osób, które przewiduj¹c nadchodz¹cy �wiatowy kryzys finansowy z 2008

roku dorobi³y siê poprzez spekulacje. Tak samo w³a�ciciele Quadry do-
strzegli, ¿e czasy hossy na rynku miedzi osi¹gnê³y szczyt i odchodz¹ w
niepamiêæ, we w³a�ciwym momencie sprzedaj¹c udzia³y KGHM-owi. Nie
gorzej wyszed³ na tym �Prezes sprzedawca� z Quadry, Paul Blythe, który
dziêki sprzeda¿y zarobi³ 21 milionów dolarów, jednocze�nie opuszcza-
j¹c ton¹cy statek, choæ Wirth liczy³ na jego pozostanie. Z kolei Prezes
KGHM Polska Mied� S.A. poprzez nietrafione inwestycje doprowadzi³
Spó³kê do straty 25 miliardów z³otych wyceny rynkowej.

W artykule nie zostawiono suchej nitki na Prezesie Wirthcie. Na czterech
stronach publikacji spotykamy siê z mia¿d¿eniem polityki Wirtha. Zap³a-
ta za akcje Quadry o 41% dro¿ej ni¿ jej rynkowa wycena to niewybaczal-
ny b³¹d. Moment zakupu Quadry odby³ siê w czasie boomu na mied� w
Chinach i najwy¿szymi w historii cenami surowców, a kolejne lata zwery-
fikowa³y hurraoptymizm Prezesa Wirtha. Cena miedzi spad³a o po³owê,
kurs akcji KGHM zmniejszy³ siê niemal¿e czterokrotnie od szczytowego
momentu. I pomy�leæ, ¿e Prezes Wirth zakup Quadry t³umaczy³ potrzeb¹
zwiêkszenia odporno�ci KGHM na cykliczne spadki cen miedzi...

Najlepszym dowodem na �profesjonalizm� Herberta Wirtha jest frag-
ment wywiadu udzielony Newsweekowi 5 marca 2012 roku, autorstwa
Rados³awa Omachela. Poni¿ej dwa fragmenty.

Newsweek: Jednak Ministerstwo Skarbu mia³o powa¿ne w¹tpliwo�ci
czy warto inwestowaæ prawie 10 mld z³.
Herbert Wirth: Rada nadzorcza zamówi³a w³asne wyceny, które po-
twierdzi³y, ¿e 15 dolarów to dobra cena za akcje Quadry. Ca³kowita
kwota transakcji rzeczywi�cie jest bardzo znacz¹ca, ale trzeba za-
uwa¿yæ, ¿e ta inwestycja natychmiast zaczyna siê zwracaæ. Od mar-
ca wzrasta produkcja miedzi Grupy KGHM i przychody. Ju¿ za dwa
lata, po uruchomieniu najbardziej zaawansowanych projektów bêdzie
przynosiæ du¿e zyski.
(�)
Newsweek: Dlaczego Pan przep³aca kupuj¹c akcje Quadry 40 proc. dro-
¿ej ni¿ kosztowa³y?
Herbert Wirth: Nie przep³acam. Doradcy, którzy pomagaj¹ nam przy tej
transakcji, oszacowali rynkow¹ warto�æ akcji Quadry na 15 dolarów. Ale
dla zwiêkszenia atrakcyjno�ci oferty sugerowali cenê 16 � 17 dolarów.
Ostatecznie zaproponowali�my 15 dolarów i to cena, na któr¹ przystali
obecni akcjonariusze kanadyjskiej firmy. Jest adekwatna do jej warto�ci.

Te wypowiedzi i ostatnie kilka lat nie pozostawiaj¹ z³udzeñ. Wspomnia-
ne fakty s³usznie mog¹ prowadziæ do przekonania, ¿e Prezes Wirth z
pe³n¹ �wiadomo�ci¹ dzia³a³ na szkodê Spó³ki. Autor artyku³u z BizPoland
magazine tak podsumowa³ ca³o�æ dzia³alno�ci Wirtha i koalicji PO-PSL:
�Z pewno�ci¹, jedna z polskich dojnych krów zosta³a wydojona do
ostatniej kropli.� I to my, pracownicy w Polsce bêdziemy wkrótce
p³akali i p³acili za �pomys³y globalizacyjne� Wirtha.



NSZZ �S�. Rozmowa z Prezes Rady Ministrów mia³aby byæ kontynu-
acj¹ spotkania Rady Sekretariatu z Prezydium Klubu Parlamentarne-
go Prawa i Sprawiedliwo�ci.

Spotkanie dotyczy³oby sze�ciu kwestii, z czego trzy ostatnie zwi¹zane s¹
wy³¹cznie z przemys³em miedziowym:

1) Kontynuacji wdra¿ania dotychczasowej polityki klimatycznej w �wie-
tle wcze�niejszych zapowiedzi polityków PiS, konieczno�ci jej wery-
fikacji lub ca³kowitego zamro¿enia.

2) D³ugoterminowej strategii rozwoju elektroenergetyki.
3) Restrukturyzacji sektora wydobywczego i energetyczno-paliwowe-

go.
4) Zagro¿eñ wynikaj¹cych z dalszego funkcjonowania �podatku od

miedzi i srebra� w kontek�cie zobowi¹zañ politycznych PiS sk³a-
danych w roku 2012 oraz w czasie prezydenckiej i parlamentar-
nej kampanii wyborczej roku 2015.

5) Skutków podejmowanych decyzji inwestycyjnych w aktywa za-
graniczne - firma globalna (Weisswasser, KGHM Ajax/Abakus,
Quadra FNX), co skutkowa³o wyprowadzeniem poprzez �raj po-
datkowy� 3,5 mld USD i zad³u¿enie KGHM Polska Mied� S.A. na
kolejne 10 mld USD. W obecnej sytuacji makroekonomicznej
stanowi to fundamentalne zagro¿enie dla funkcjonowania prze-
mys³u miedziowego w Polsce.

6) �Zmian� personalnych i funkcjonowania polskiej miedzi pod �pa-
tronatem� PiS (struktura, koszty, tworzenie nowych zbêdnych pod-
miotów) oraz w innych sektorach gospodarki.

Procesy zachodz¹ce w spó³kach z udzia³em Skarbu Pañstwa polegaj¹ce
przede wszystkim na likwidacji miejsc pracy s¹ przez Krajowy Sekretariat
Górnictwa i Energetyki NSZZ �Solidarno�æ� nie do zaakceptowania. Jak
twierdzi w pi�mie Przewodnicz¹cy Sekretariatu niektóre z dzia³añ maj¹
wrêcz znamiona prowadzenia pozorowanego uzdrowienia bran¿. Bez-
skutecznie próbowali ten problem rozwi¹zaæ podczas spotkañ bran¿o-
wych zespo³ów trójstronnych, przedstawili je równie¿ podczas spotka-
nia z Prezydium Klubu Parlamentarnego PiS na spotkaniu w dniu
14.06.2016 r.

Pomimo dostrzegania przez nich wielu pozytywnych dzia³añ rz¹du w
innych obszarach zwrócili siê do Premier Beaty Szyd³o o spotkanie, w
celu wyja�nienia niekorzystnych dla pracowników i niezrozumia³ych dla
zwi¹zkowców dzia³añ podejmowanych w sektorze górniczym, który jak
wiadomo - nale¿y do najwa¿niejszych dla bezpieczeñstwa pañstwa.

Hutnicy chc¹ przywrócenia
uprawnieñ do emerytur

pomostowych
Hutnicy z Regionalnej Sekcji Hutniczo-Przetwórczej Miedzi NSZZ �So-
lidarno�æ� wyst¹pili do Rady Dialogu Spo³ecznego o przywrócenie
uprawnieñ do emerytur pomostowych dla pracowników zatrudnio-
nych w hutach miedzi. Stanowisko popar³o Prezydium Zarz¹du Re-
gionu Zag³êbie Miedziowe NSZZ �Solidarno�æ�. Poni¿ej pismo Prze-
wodnicz¹cego Sekcji Andrzeja Kucharskiego w tej sprawie.

Regionalna Sekcja NSZZ �Solidarno�æ� Hutniczo-Przetwórcza Miedzi,
obejmuj¹ca swoim dzia³aniem Organizacje Zwi¹zkowe NSZZ �Solidar-
no�æ� w hutach: �G³ogów�, �Legnica� oraz �Cedynia� w KGHM PM SA., w
zwi¹zku z licznymi postulatami pracowników i cz³onków Zwi¹zku, wystê-
puje z wnioskiem o zmianê Ustawy o �Emeryturach pomostowych� z
dnia 19.12.2008 r. i przywrócenie uprawnieñ do emerytur pomostowych
dla pracowników zatrudnionych w hutach miedzi, z tytu³u pracy w szcze-
gólnych warunkach lub o szczególnym charakterze, którzy utracili je w
wyniku zapisów obowi¹zuj¹cej Ustawy.

Uwa¿amy, ¿e w przypadku ww. Ustawy wybiórczo zosta³y potraktowane
prawa nabyte. Ustawodawca zmieni³ podej�cie do definicji pracy w wa-
runkach szczególnych lub o szczególnym charakterze w stosunku do
wcze�niejszych przepisów.

Jeste�my zdania, ¿e ze wzglêdów pozamerytorycznych uprawnienia
emerytalne pozostawiono jedynie czê�ci grup zawodowych, np. s³u¿-

bom mundurowym, co niew¹tpliwie doprowadzi³o do dyskryminacji pra-
cowników hut w zakresie uprawnieñ nabytych.

Pragniemy poinformowaæ, i¿ praca wykonywana przez pracowników hut,
nadal skutkuje nieodwracalnymi zmianami chorobowymi wielu narz¹-
dów wewnêtrznych, co udowodnione zosta³o podczas wieloletnich ba-
dañ wp³ywu warunków klimatycznych oraz ciê¿kiej pracy fizycznej na
organizm pracowników, prowadzonych w Akademii Medycznej we Wro-
c³awiu oraz Instytucie Medycyny Pracy w £odzi. Konsekwencj¹ tego sta-
nu rzeczy, w przypadku braku mo¿liwo�ci odej�cia hutników na emerytu-
rê pomostow¹, bêdzie pogorszenie stanu zdrowia i bezpieczeñstwa pra-
cowników, co zwiêkszy liczbê przej�æ na renty chorobowe oraz ryzyko
wypadków przy pracy.

Wyra¿amy gotowo�æ do spotkania w w/w sprawie, w celu przedstawie-
nia naszych argumentów.

Za Radê Sekcji RSH-PM
Andrzej Kucharski

Audyt w Spó³kach
Skarbu Pañstwa cz. 4

Rz¹d przedstawi³ raport �O stanie spraw publicznych i instytucji pañ-
stwowych na dzieñ zakoñczenia rz¹dów koalicji PO-PSL (2007-2015)�,
czyli audyt o�miu lat rz¹dów koalicji PO-PSL. W spó³kach skarbu pañ-
stwa audyt przeprowadzi³ szef resortu Dawid Jackiewicz. Minister zre-
lacjonowa³ w Sejmie odkryte w trakcie kontroli nieprawid³owo�ci.
Zaniedbania, rozdawnictwo, marnotrawienie pieniêdzy � to jedne z
grzechów g³ównych spó³ek zarz¹dzanych przez koalicjê PO-PSL. Tylko
w KGHM dosz³o do szeregu nieprawid³owo�ci w postaci wielomilio-
nowych wynagrodzeñ zarz¹du, tworzenia dziesi¹tek jak nie setek
miejsc pracy w Biurze Zarz¹du, nietrafionych inwestycji zagranicz-
nych, przez które Spó³ka jest ogromnie zad³u¿ona � to jedynie czê�æ z
zarzutów. W Polsce jest wiele spó³ek skarbu pañstwa, dlatego skala
wspomnianych grzechów jest pora¿aj¹ca... Poni¿ej mo¿na zapoznaæ
siê ze sprawozdaniem Ministra Skarbu Pañstwa Dawida Jackiewicza
przedstawiaj¹cym pierwsze wnioski z przeprowadzonego wewnêtrz-
nego audytu.

Grzech szósty: wykorzystywanie spó³ek Skarbu Pañstwa do celów poli-
tycznych. Spó³ki Skarbu Pañstwa by³y wykorzystywane do gier wybor-
czych i realizacji interesó)w partyjnych. O budowaniu kontaktów towarzy-
skich za pieni¹dze pañstwowe liczne grono Polaków dowiedzia³o siê,
s³uchaj¹c rozmów toczonych w pewnej restauracji. W audytach poczy-
nionych przez Ministerstwo Skarbu Pañstwa jest równie¿ wiele na to
przyk³adów. Znajdziemy w nich np. wsparcie fundacji Lecha Wa³êsy kwot¹
700 tys. z³ w zamian za �wiadczenia reklamowe. Problem w tym, i¿ ze
�wiadczeñ, o których mowa, fundacja siê nie wywi¹za³a, a spó³ka nie
potrafi³a lub nie chcia³a ich wyegzekwowaæ. Te próby, pozorne próby
wyegzekwowania pokazuj¹, ¿e nigdy nie by³o woli, aby naraziæ fundacjê
pana Lecha Wa³êsy na to, aby musia³a te 700 tys. z³ zwróciæ.

Mamy równie¿ przyk³ady inwestycji w sponsoring, np. sportowców, któ-
rzy dziwnym trafem w kampaniach wyborczych wspierali potem dzia³aczy
Platformy Obywatelskiej, np. byli cz³onkami honorowego komitetu po-
parcia Bronis³awa Komorowskiego. Na tej samej zasadzie jedna ze spó³ek
Skarbu Pañstwa wydatkowa³a kwotê 12 mln z³ na sponsoring by³ego
eurodeputowanego Platformy Obywatelskiej. Widzimy równie¿ przyk³ad
wsparcia wydarzeñ kulturalnych z udzia³em artystów, którzy wspierali
Platformê Obywatelsk¹, firmuj¹cych kampanie wyborcze polityków Plat-
formy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Absolutnym skandalem by³o wydawanie publicznych pieniêdzy na po-
kaz, na potrzeby kampanii wyborczej. Elementarn¹ bezmy�lno�ci¹, firmo-
wan¹ zreszt¹ przez pani¹ premier Ewê Kopacz, ówczesn¹ premier Ewê
Kopacz, by³o zakupienie za kwotê blisko 50 mln z³ zaawansowanego tech-
nologicznie sprzêtu, który nastêpnie z powodu braku hali trafi³ do maga-
zynu i nie jest wykorzystywany do dnia dzisiejszego. Brakowa³o pomys³u,
jak ten sprzêt za 50 mln z³ wykorzystaæ, ale by³ wtedy, w czasie kampanii,
pomys³, jak sprzedaæ to na konferencji prasowej, co oczywi�cie pani pre-
mier Kopacz chêtnie uczyni³a. Puenta jest taka, ¿e spó³ka zwróci³a siê
dzisiaj do Ministerstwa Skarbu Pañstwa z pro�b¹ o wyra¿enie zgody na
ustanowienie na urz¹dzeniach, o których mówi³em, zastawu, aby zabez-
pieczyæ po¿yczkê zaci¹gniêt¹ na sp³atê tego sprzêtu.



Przyk³adem wykorzystania spó³ki do celów PR-owskich i propagando-
wych przez poprzedni¹ w³adzê by³o powo³anie do ¿ycia Polskich Inwe-
stycji Rozwojowych. W tym sztandarowym dla minionej w³adzy projekcie
zamierzano przeznaczyæ 30 mld z³ na bli¿ej niesprecyzowane cele, bo nie
stworzono szczegó³owych planów, nie zdefiniowano celów, nie okre�lo-
no kryteriów doboru projektów. Odtr¹biono jedynie sukces na starcie.
Nie trzeba nam tu wierzyæ na s³owo, drodzy pañstwo, wystarczy siêgn¹æ
do raportu Najwy¿szej Izby Kontroli.

Co szokuj¹ce, inwestycje polskie, powtarzam, polskie, polega³y na dofi-
nansowywaniu inwestycji francuskiego pañstwowego przedsiêbiorstwa
kwot¹ 270 mln z³, przedsiêbiorstwa, które dzisiaj wycofuje siê z polskiego
rynku.

Grzech siódmy: zdrada interesów pañstwa, grzech siódmy i ostatni. Moi
poprzednicy uczynili z Ministerstwa Skarbu Pañstwa ministerstwo wy-
przeda¿y. Liczy³o siê tylko jedno: jak najwiêcej sprzedanych spó³ek, by
zasypaæ dziurê bud¿etow¹. Prywatyzowano bezrefleksyjnie, w po�pie-
chu, bez odpowiednich analiz, byle komu, wbrew rz¹dowym strategiom,
nie dbaj¹c o interes publiczny, krótkowzrocznie. Dosz³o do takiej patolo-
gii, szanowni pañstwo, ¿e w pewnym momencie postanowiono, ¿e spó³-
ki, których nie mo¿na sprywatyzowaæ b¹d� ciê¿ko je sprywatyzowaæ, po
prostu bêd¹ likwidowane. Dzisiaj w stanie likwidacji i upad³o�ci mamy
140 spó³ek w Ministerstwie Skarbu Pañstwa. Ciê¿ko je by³o sprzedaæ,
wiêc postanowiono je zlikwidowaæ.

Zacytujê raport Najwy¿szej Izby Kontroli: �Determinacja ministerstwa do
sprzeda¿y spó³ek by³a tak du¿a, ¿e sprzeda¿ nast¹pi³a po cenach nieodda-
j¹cych ich faktycznej warto�ci�. Kilka przyk³adów. Tak by³o w przypadku
spó³ki Emilia. Pakiet udzia³ów sprzedano za 115 mln z³, czyli o ponad 80
mln mniej, ni¿ wynosi³a pierwotna ich wycena. Zak³ady Górniczo-Hutni-
cze Boles³aw sprzedano za co najmniej 100 mln z³ mniej, ni¿ to by³o
mo¿liwe do osi¹gniêcia. W tej sprawie prokuratura prowadzi postêpowa-
nie. Niegospodarne � nie tylko moim zdaniem � by³o sprzedanie Kopalni
Wêgla Brunatnego Adamów za cenê o ponad 100 mln z³ ni¿sz¹ ni¿ pier-
wotna wycena. Podobnie rzecz mia³a siê ze spó³k¹ Ruch. Decyzje o jej
prywatyzacji podjêto w okresie najni¿szych notowañ na gie³dzie.

Wreszcie najbardziej skandaliczny przyk³ad, o którym ca³a Polska mog³a
us³yszeæ w nagraniach z jednej z warszawskich restauracji, prywatyzacja
Ciechu. Prywatyzacja ta to skandal nie tylko ze wzglêdu na cenê, po której
pozbyto siê pakietu akcji Skarbu Pañstwa, ale równie¿ ze wzglêdu na to,
¿e ta spó³ka nigdy nie powinna by³a byæ prywatyzowana, mog³a bowiem
doskonale rozwijaæ siê w grupie spó³ek Skarbu Pañstwa i przez wiele lat
przynosiæ dochody bud¿etowi. Swoj¹ drog¹, drodzy pañstwo, przy tak
potê¿nej prywatyzacji, w której Skarb Pañstwa utraci³ ponad 1 mld z³, ca³e
opracowanie, ca³a dokumentacja, szanowni pañstwo, to jedna cienka
teczuszka.

Tych kilka przyk³adów prywatyzacji to ponad 1 mld z³ strat, które poniós³
Skarb Pañstwa. Strat, których mo¿na by³o unikn¹æ, gdyby kierowano siê
trosk¹ o maj¹tek pañstwowy i gdyby w³adze, w tym moi poprzednicy, nie
godzi³y siê na pazerno�æ, niegospodarno�æ, rozrzutno�æ, ³amanie proce-
dur, wykorzystywanie spó³ek do celów politycznych i zdradê interesów
gospodarczych naszego pañstwa. Jeszcze raz powtórzê: zdradê.

Ostatnia czê�æ w kolejnym numerze.

Upa³y szkodz¹
Wielu z nas z utêsknieniem czeka na upragniony termin letniego urlopu,
aby po ca³orocznej wytê¿onej pracy móg³ wypocz¹æ w wybranym miej-
scu w kraju czy za granic¹. Dzisiaj mamy ten komfort, ¿e bez dobrego lub
z³ego widzimisiê tajnej agentury w kraju mo¿emy bez przeszkód prze-
mieszczaæ siê w dowolne miejsce w zale¿no�ci od zasobno�ci naszego
portfela. Ale czy wszyscy s¹ z tego zadowoleni, czy naprawdê nie widzimy
i nie s³yszymy, ¿e jaki� od³am obcej agentury w naszym kraju ¿yje, ma siê
dobrze i prawie zawsze z poczynañ obecnego Prezydenta i rz¹du jest
niezadowolony? �wietnie pos³uguj¹ siê jêzykiem polskim, ale coraz wiê-
cej osób dochodzi do przekonania, ¿e reprezentuj¹ pogl¹dy obce Polsce
a swoim postêpowaniem szkodz¹ i o�mieszaj¹ nasz kraj. Odnoszê nieod-
parte wra¿enie, ¿e nie robi¹ tego bezinteresownie, spo³ecznie a wrêcz
odwrotnie � za czyje� pieni¹dze i na zlecenie. Ju¿ prawie wcale nie ogl¹-
dam polskojêzycznych stacji telewizyjnych, ze wstydu nie bêdê wymie-

nia³ ich z nazwy, bo wiem, ¿e w okresie kiedy wiêkszo�æ naszego spo³e-
czeñstwa musia³a martwiæ siê jak prze¿yæ kolejny miesi¹c oni w tym
czasie dorobili siê ogromnych fortun, niekoniecznie uczciwie i ciê¿k¹
prac¹.

W ostatnim okresie czasu mia³em okazjê kilkakrotnie odwiedziæ Warsza-
wê a szczególnie siedzibê obecnego rz¹du i nie dlatego, ¿e mi siê nudzi³o,
ale dlatego, ¿e je�li co� mi siê nie podoba to staram siê mówiæ o tym
osobom, które podejmuj¹ decyzje. I doskonale pamiêtam czasy kiedy
pod budynkiem Urzêdu Rady Ministrów, nie tak bezpiecznie w promie-
niach s³onecznych i dobrym cateringu jak dzi� protestuj¹ osoby zwi¹za-
ne z najwiêkszym d³u¿nikiem alimentacyjnym, bo czêsto koñczy³o siê to
sowitym pa³owaniem i to ponoæ te¿ w obronie demokracji. Mo¿na by rzec
� nic nowego! Na przestrzeni wieków kapusi i tajnych wspó³pracowni-
ków co to za judaszowe srebrniki zrobi¹ wszystko nigdy nie brakowa³o i
jak widaæ nadal nie brakuje. Pocieszaj¹ce jest to, ¿e dzi� odwa¿nie poka-
zuj¹ swoje gêby na szklanych ekranach i przynajmniej wiemy, ¿e mamy
obc¹ agenturê we w³asnym kraju, a czêsto obok nas. Pocieszaj¹ca jest te¿
�wiadomo�æ zwiêkszaj¹cej siê liczby osób nie daj¹cej siê ju¿ oszustom
nabieraæ, a my obywatele m¹drzy i uczciwi siejmy dobro, bo ono coraz
bardziej procentuje.

B. Nuciñski

Aktualno�ci
Zapracowany i zestresowany polski pracownik
Polacy s¹ jedn¹ z najbardziej zapracowanych nacji. �Puls Biznesu�
informuje, ¿e rocznie przeciêtny obywatel naszego kraju spêdza oko³o
1923 godziny w pracy. Ponadto a¿ 60 proc. z nas jest niezadowolo-
nych z zarobków, a blisko 40 proc. deklaruje spadek motywacji do
pracy. Co wiêcej, stres jakiego do�wiadczamy w pracy i �wiadomo�æ
up³ywaj¹cego czasu sprawiaj¹, ¿e 50 proc. pracowników dostrzega
potrzebê zachowania równowagi pomiêdzy ¿yciem zawodowym a
prywatnym.

Najczêstszym powodem zmiany pracy jest stres. 7 na 10 badanych
zwraca uwagê na oferowane �wiadczenia pozap³acowe przy wybo-
rze pracodawcy. Co wiêcej, deklaruj¹, ¿e os³abiaj¹ one chêæ zmiany
pracy.

- - - - - - - - - -

Sejm przyj¹³ ustawê o minimalnej stawce godzinowej
Zgodnie z zapowiedzi¹ Sejm uchwali³ ustawê o minimalnej stawce
godzinowej za pracê na umowê-zlecenie i w ramach samozatrudnie-
nia. Zgodnie z ni¹ wynagrodzenie wyniesie 12 z³ za godzinê, a po
waloryzacji w 2017 r. - ok. 13 z³. Za przyjêciem ustawy g³osowa³o
380 pos³ów, 47 by³o przeciwko, a 14 wstrzyma³o siê od g³osu.

Minimalna stawka bêdzie wynosi³a 12 z³ brutto za godzinê, ale kwo-
ta waloryzowana bêdzie co roku w zale¿no�ci od wzrostu minimal-
nego wynagrodzenia za pracê na etacie. Poniewa¿ w 2017 r. bêdzie
obowi¹zywa³a nowa kwota wynagrodzenia minimalnego (od, zgod-
nie z propozycj¹ rz¹du - 2 tys. z³ brutto), równie¿ godzinowa stawka
minimalna zostanie automatycznie zwaloryzowana. W kolejnych la-
tach kwota mia³aby byæ podwy¿szana w konsultacji z Rad¹ Dialogu
Spo³ecznego w ramach negocjacji dotycz¹cych wzrostu minimalne-
go wynagrodzenia za pracê na etat i stawki godzinowej.

- - - - - - - - - -

Silny wzrost polskiej gospodarki. Raport MFW
Wed³ug raportu Miêdzynarodowego Funduszu Walutowego polska
gospodarka przechodzi okres silnego wzrostu, lecz pewne czynniki
zewnêtrzne, polityki oraz os³abienie instytucji mog¹ nie�æ zagro¿e-
nia, informuje portal forsal.pl.

Bezrobocie szybko zmala³o, a gospodarka Polski funkcjonuje przy
niemal pe³nym wykorzystaniu potencja³u produkcyjnego; progno-
zowany wzrost w roku 2016 utrzyma dobre tempo, a w roku nastêp-
nym przy�pieszy do 3,7 proc. w nastêpstwie intensywnej konsump-
cji, któr¹ wspar³ rz¹dowy program �wiadczeñ na dzieci, informuje
MFW. Pod koniec 2017 roku inflacja powinna zbli¿yæ siê do pozio-
mu, który Narodowy Bank Polski wyznaczy³ sobie jako cel.
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Jednak zwiêkszy³ siê czynnik ryzyka zewnêtrznego i wewnêtrznego,
czyli m.in. s³aby wzrost gospodarczy w strefie euro po³¹czony z
du¿ym niepokojem na rynkach finansowych oraz spowolnienie go-
spodarek wschodz¹cych, które mo¿e dotrzeæ te¿ do Polski. We-
wnêtrzne czynniki ryzyka to �kontrowersyjne inicjatywy politycz-
ne�, które mog¹ pogorszyæ nastroje inwestorów i podkopaæ wzrost
gospodarczy. W perspektywie d³ugofalowej czynnikiem ryzyka jest
te¿ szybko starzej¹ca siê populacja.

www.solidarnosc.org.pl

- - - - - - - - - -

Grajcarek: Kryzys sam siê nie stworzy³
Kazimierz Grajcarek, Przewodnicz¹cy Krajowego Sekretariatu Gór-
nictwa i Energetyki NSZZ �Solidarno�æ�, w którym zrzeszona jest
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ �Solidarno�æ� repre-
zentowa³ nas na II Kongresie IndustriAll Europe w Madrycie.

�Przyjmujemy kryzys jak trzêsienie ziemi, jak wielkie ulewy, jak kata-
klizm. A przecie¿ kryzys ma ojca i matkê - to jest chciwo�æ kapita³u i
krêtactwa bankierów. I oni stworzyli kryzys - kryzys sam siê nie
stworzy³.� - powiedzia³ przewodnicz¹cy Krajowego Sekretariatu Gór-
nictwa i Energetyki (KSGiE) NSZZ �Solidarno�æ� Kazimierz Grajca-
rek podczas II Kongresu IndustriAll Europe w Madrycie.

IndustriAll Europe skupia 185 zwi¹zków zawodowych z 38 pañstw
europejskich. Przedstawiciele organizacji cz³onkowskich podsumo-
wali dotychczas prowadzone dzia³ania. Omówili te¿ kluczowe kwe-
stie o charakterze politycznym, które mog¹ wywieraæ wp³yw na sy-
tuacjê pracowników w najbli¿szych latach.

Szef KSGiE podziêkowa³ �rodowisku reprezentuj¹cemu przemys³
metalowy, które przedstawi³o projekt przyjêtego przez Kongres sta-
nowiska dotycz¹cego obrony tak zwanych czarnych miejsc pracy -
czyli zatrudnienia w przemy�le. To znacz¹ca zmiana w stosunku do
lat ubieg³ych, kiedy europejscy zwi¹zkowcy czêsto wspierali za³o¿e-
nia wymierzonej przeciwko górnictwu polityki klimatycznej Unii Eu-
ropejskiej.

�Zrozumieli�my jedno - tak to widzê - ¿e nareszcie nie boimy siê
walczyæ o tak zwane czarne miejsca pracy� - zwróci³ uwagê Kazi-
mierz Grajcarek. Wyrazi³ przy tym nadziejê, ¿e wkrótce IndustriAll
Europe przyjmie dokument odnosz¹cy siê ju¿ �ci�le do obrony sek-
tora górniczego w Europie.

Zasadnicza czê�æ wyst¹pienia przewodnicz¹cego dotyczy³a kryzy-
su gospodarczego oraz antypracowniczej polityki rz¹dów w obliczu
kryzysu. �Przyjmujemy kryzys jak trzêsienie ziemi, jak wielkie ulewy,
jak kataklizm. A przecie¿ kryzys ma ojca i matkê - to jest chciwo�æ
kapita³u i krêtactwa bankierów. I oni stworzyli kryzys - kryzys sam
siê nie stworzy³. Wiêc je�li tak bêdziemy rozumieæ - a namawiam do
tego, ¿eby�my tak rozumieli - kryzys, to nie jest nasz kryzys! I nie
mo¿e byæ zgody na ¿adne wyrzeczenia ze strony pracowników, bo
to nie pracownicy s¹ odpowiedzialni za kryzys� - zaznaczy³ lider
KSGiE.

Politykê oszczêdno�ci dokonywanych kosztem pracowników pod
pretekstem kryzysu zobrazowa³ przyk³adem z bran¿y energetycznej.
�Je�li we�miemy cenê jednego kilowata, to po³owa tej ceny to jest
cena �polityczna�, to s¹ podatki. 17 procent w tym kilowacie to jest
tylko praca i op³ata za nasz¹ pracê: górników, energetyków i tych,
którzy przesy³aj¹ energiê elektryczn¹. A gdzie politycy szukaj¹
oszczêdno�ci? Nie w tych 50 procentach - zreszt¹, podobnie jest z
rop¹ czy z paliwami - tylko szukaj¹ oszczêdno�ci w tych 17 procen-
tach, gdzie jest nasza praca� - wskaza³.

Koñcz¹c swoje wyst¹pienie, wyrazi³ opiniê, ¿e jednym z podstawo-
wych zadañ wspó³czesnego ruchu zwi¹zkowego na szczeblu miê-
dzynarodowym powinien byæ konsekwentny sprzeciw wobec wszel-
kich posuniêæ rz¹dów i pracodawców, które prowadz¹ do uprzed-
miotowienia pracowników.

�Mówi¹ - o co wam chodzi? Przecie¿ macie pracê... na warunkach
��mieciowych�. I na to te¿ zgody nie mo¿e byæ. (...) Bardzo czêsto

ludzie, którzy zarabiaj¹ niewielkie pieni¹dze i ciê¿ko pracuj¹, nie staæ
ich na to, ¿eby godziwie ¿yæ. (...) Je�li za wynagrodzenie staæ ciê
tylko na to, ¿eby� zajecha³ do pracy i wróci³ z powrotem, i ¿eby� siê
utrzyma³, czyli wy¿ywi³ i mia³ dach nad g³ow¹, to znaczy, ¿e jeste�
niewolnikiem. Umowy ��mieciowe�, brak konkurencji. Politycy chc¹
stworzyæ nowe niewolnictwo i niewolnictwu, bo tak to nazwijmy,
powinni�my siê sprzeciwiaæ� - podkre�li³.

www.solidarnoscgornicza.org.pl

- - - - - - - - - -

Wolna niedziela - zbieramy podpisy
W dniu 2 czerwca 2016 roku Marsza³ek Sejmu zarejestrowa³ Komitet
Inicjatywy Ustawodawczej �Wolna Niedziela�. Od tego momentu
przez trzy miesi¹ce mamy czas, ¿eby zebraæ co najmniej 200 tys.
podpisów pod obywatelskim projektem ustawy w sprawie ograni-
czenia handlu w niedziele.

NSZZ �Solidarno�æ� od dawna zg³asza³ postulat ograniczenia han-
dlu w niedziele. Konieczno�æ pracy w tym dniu rujnuje ¿ycie rodzin-
ne pracowników handlu i pozbawia ich prawa do wypoczynku po
tygodniu ciê¿kiej pracy. Solidarno�æ jako najwiêksza organizacja
zwi¹zkowa w Polsce ma obowi¹zek broniæ tego podstawowego pra-
wa ka¿dego pracownika.

Wbrew licznym obawom i straszeniu pracodawców wej�cie ustawy
w ¿ycie nie tylko nie doprowadzi do zwolnieñ pracowników handlu,
ale przyczyni siê do zwiêkszenia obrotów placówek handlowych i
tym samym wzrostu zatrudnienia w tej bran¿y oraz powiêkszenia
wp³ywów podatkowych do bud¿etu pañstwa. W projekcie znalaz³y
siê zapisy umo¿liwiaj¹ce funkcjonowanie w niedziele ma³ych, ro-
dzinnych sklepów, które od lat s¹ wypychane z rynku przez wielkie
zagraniczne sieci handlowe. Sieciom tym stworzono w naszym kra-
ju w latach 90. ubieg³ego wieku warunki dzia³alno�ci nieporówny-
walnie lepsze od tych, na jakie mo¿e liczyæ rodzimy handel. Ustawa
ograniczaj¹ca handel w niedziele przyczyni siê do wyrównania szans
konkurencyjnych i promocji rodzimego handlu opartego na pol-
skim kapitale.

www.solidarnosckatowice.pl


