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Ministerstwo finansów przedstawi³o nowe progi podatku od
miedzi i srebra � niestety, ponownie nie uwzglêdniaj¹c pod-
stawowych kryteriów, które pozwol¹ dalej istnieæ KGHM

Podatek doprowadzi
do upadku KGHM

Wprowadzone kolejne zmiany w projekcie podatku od miedzi i srebra
doprowadz¹ w konsekwencji KGHM do ruiny. Nowe za³o¿enia podatku
polegaj¹ na modyfikacji stawek przy niskich i wysokich cenach miedzi
oraz srebra. Niestety, nie bierze siê pod uwagê chocia¿by kosztów wy-
dobycia, co przy niskich cenach surowców i funkcjonowaniu spó³ki na
granicy rentowno�ci mo¿e doprowadziæ do masowych zwolnieñ. Po-
trzebne jest zrozumienie istoty funkcjonowania KGHM, ale PO-wski rz¹d
potrzebuje pieniêdzy w tym roku i chce opodatkowaæ KGHM na ok. 2
mld z³ ju¿ od marcu.

Wiceminister finansów przedstawiaj¹c nowy projekt przyzna³, ¿e udzia³
podatku w cenie miedzi bêdzie wynosi³ 40%, za� w cenie srebra 43,5%.
Nawet pomimo obni¿enia stawek, podatek wci¹¿ przerasta mo¿liwo�ci
KGHM Polska Mied�.

Potwierdza to wyliczona przez ministerstwo finansów �rednia dotycz¹ca
nowego podatku na podstawie ostatnich lat, który wyniós³by 35% zysku i
dywidendy na poziomie 55%. Zabranie niemal¿e ca³ego (90%) zysku ze
spó³ki oznacza brak inwestycji i wegetacjê po³¹czon¹ z systematycznymi
zwolnieniami. Nierentowna stanie siê budowa kopalni w tzw. Starym Za-
g³êbiu ko³o Boles³awca. Zostanie wstrzymana ekspansja kolejnych z³ó¿ za
Polkowicami. �Przy tak horrendalnym podatku traci sens równie¿ uru-
chomienie wydobycia w z³o¿u G³ogów G³êboki Przemys³owy, które mia³o
zapewniæ spó³ce przed³u¿enie dzia³alno�ci o ok. 50 lat� � komentuje prze-
wodnicz¹cy Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ �Solidarno�æ�
Józef Czyczerski.

Nawet obni¿enie dolnych i górnych stawek podatku nie zmienia faktu, ¿e
ministerstwo liczy na 1,8 mld z³ w tym roku i ponad 2 mld z³ w kolejnych
latach. Problemem jest te¿ szerzona rz¹dowa propaganda równie¿ przez
dziennikarzy i ekonomistów, którzy uwa¿aj¹, ¿e 2 mld z³ podatku to nic dla
KGHM-u, poniewa¿ miedziowa spó³ka przynosi 12 mld z³ rocznie, a wiêc
to szósta czê�æ zysku. Zapominaj¹ przy tym, ¿e du¿a czê�æ ubieg³oroczne-
go zysku pochodzi ze sprzeda¿y aktywów telekomunikacyjnych. Dopiero
teraz przejrz¹ na oczy wszyscy Ci, którzy uwa¿ali, ¿e Polkomtel i Dialog
by³y miedziowej spó³ce niepotrzebne. Tylko w 2009 roku KGHM Polska
Mied� S.A. otrzyma³a z Polkomtela dywidendê w wysoko�ci 418 mln z³.
KGHM pozby³ siê spó³ki, która stanowi³a zabezpieczenie na gorsze czasy i
sta³e dop³ywy gotówki.

Potwierdza to stanowisko �Solidarno�ci�. Rz¹d ingeruj¹c w rynek w tak
drastyczny sposób odstrasza potencjalnych inwestorów. Teraz ka¿dy musi
siê liczyæ z tym, ¿e jego firma mo¿e zostaæ opodatkowana na kosmicznym
poziomie, co prowadzi do bankructwa. Józef Czyczerski podsumowuj¹c
posuniêcia rz¹du powiedzia³: �wracamy do gospodarki centralnie stero-
wanej� � jak w PRL-u.

Rz¹d porównuje KGHM do krajów, gdzie podatki s¹ wysokie, zapominaj¹c
jednocze�nie, ¿e same koszty wydobycia miedzi w KGHM s¹ jednymi z
najwy¿szych na �wiecie. Dok³adaj¹c do tego �daninê Tuska� mamy kata-
strofê, fenomen na skalê �wiata � rz¹d dobija w³asn¹ spó³kê. Na ca³ym

�wiecie opodatkowane s¹ wszystkie kopaliny, u nas premier uzna³, ¿e
mied� i srebro w zupe³no�ci wystarczy. Wiceminister finansów zapowie-
dzia³, ¿e spó³ka nie musi przestaæ inwestowaæ, mo¿e pozyskaæ �rodki
obni¿aj¹c dywidendê� Ju¿ pomijaj¹c bezmy�lno�æ tych s³ów przypo-
mnieæ nale¿y, ¿e w ubieg³ym roku na zgromadzeniu akcjonariuszy Skarb
Pañstwa mia³ zaledwie 58% g³osów, co oznacza, ¿e pozosta³e 42%
nale¿a³o do prywatnych inwestorów. Je�li minister czy premier my�l¹,
¿e w nieskoñczono�æ bêd¹ mogli o wszystkim decydowaæ maj¹c zale-
dwie nieca³e 32% akcji, to niestety grubo siê myl¹.

W Parlamencie trwaj¹ dziwne targi odno�nie �daniny Tu-
ska�, zwanej te¿ podatkiem od miedzi i srebra � nikt jako�
nie mówi co bêdzie dalej z KGHM

Politycy a sprawa
Polskiej Miedzi

Przeciw tak wysokiemu opodatkowaniu KGHM-u protestuje wicepre-
mier i minister gospodarki Waldemar Pawlak. Do³¹czy³ do niego Mi-
nister Skarbu Pañstwa Miko³aj Budzanowski. Obaj politycy nie po-
chodz¹ z naszego regionu, ale wydaje siê, ¿e rozumiej¹ zagro¿enie
jakie niesie ze sob¹ nowy podatek. O zgrozo, przeciwnego zdania jest
pose³ Platformy Obywatelskiej, który cudem wcisn¹³ siê do Sejmu �
niejaki Norbert Wojnarowski.

Wojnarowski w ostatnich wyborach rzutem na ta�mê dosta³ siê do par-
lamentu. Wyborcy z zag³êbia miedziowego chyba nie do koñca pokazali
mu co my�l¹ o jego dzia³alno�ci poselskiej dla regionu. Wydaje siê, ¿e
zobaczy³ przysz³o�æ i zda³ sobie sprawê, ¿e w nastêpnych wyborach nie
ma ¿adnych szans. Postawi³ wszystko na jedn¹ kartê i postanowi³ uzy-
skaæ miano najwierniejszego z dzia³aczy partyjnych PO. Zorganizowa³
wiêc konferencjê nt. opodatkowania miedzi i srebra, by poprzeæ swój
rz¹d. Relacjonuj¹c w najwiêkszym skrócie przebieg tego spotkania, mo¿na
�mia³o uznaæ, ¿e pose³ nie raczy³ zaznajomiæ siê w wystarczaj¹cym stop-
niu z tematem i brakowa³o mu podstawowej wiedzy dotycz¹cej konse-
kwencji wprowadzenia �daniny Tuska�.

Dzia³acz Platformy Obywatelskiej podkre�li³ w swoim wyst¹pieniu, ¿e
zgadza siê z podatkiem, jednocze�nie nie potêpiaj¹c jego wielko�ci �
uzna³, ¿e nie stanowi on zagro¿enia dla funkcjonowania firmy, a zmniej-
szenie zysków z 6 mld z³ do 4 mld z³ nie jest problemem. Nie widzi te¿
�¯ADNEGO zagro¿enia miejsc pracy ani funkcjonowania KGHM� � inne-
go zdania s¹ ministrowie, ekonomi�ci i byli prezesi KGHM, ale �geniusz
ekonomi� wie lepiej. To wszystko zakrawa na kpinê, jednak¿e najlepsza
jest ostatnia teza w sprawie podatku przedstawiona przez pos³a: �nie ma
powodu do rozdzierania szat nad stratami spekulacyjnego kapita³u za-
granicznego z tytu³u zmniejszenia jego zarobków na akcjach KGHM� i
stanowczo gubi³ siê w czasie konferencji, nie by³ w stanie podaæ szcze-
gó³ów, o które pytali dziennikarze. �To na razie jest tylko projekt ustawy.
Bêdziemy mieli gotowe prawo, bêdziemy rozmawiaæ� � jak bêdzie goto-
we prawo, to ju¿ bêdzie pozamiatane panie po�le. Tylko co to Pana ob-
chodzi? Jak za cztery lata nie wybior¹ do Sejmu, to lojalnemu dzia³aczo-
wi ciep³a posada przecie¿ siê znajdzie.

Z drugiej strony mamy ministrów Pawlaka i Budzanowskiego, którzy
akceptuj¹ utworzenie podatku, ale sprzeciwiaj¹ siê wprowadzeniu go w



takiej formie i po�piechu. Brak zysku sprawi, ¿e spó³ki nie bêdzie staæ
nawet na bie¿¹ce niezbêdne inwestycje do dalszego funkcjonowania, bo
bêdzie móg³ wynosiæ ok. 2-3 mld z³ rocznie. �Niew¹tpliwie potrzebne jest
rozwi¹zanie bardziej dopasowane do sytuacji. KGHM p³aci 19% podatku
od zysku; gdyby do³o¿yæ do tego ok. 35% podatku od kopalin, plus wy-
p³atê dywidendy, to praktycznie zysk tej firmy by³by zerowy. Oznacza³oby
to, ¿e nie ma z czego finansowaæ dzia³alno�ci odtworzeniowej i inwesty-
cji. Tak by³oby w czasie dobrej koniunktury, a trzeba siê liczyæ z tym, ¿e
sytuacja mo¿e siê pogorszyæ. (�) Teraz trzeba go (podatek � red) dobrze
przygotowaæ, aby dawa³ korzy�ci dla pañstwa, ale nie zabija³ KGHM� �
o�wiadczy³ Waldemar Pawlak.

Po wypowiedzi Waldemara Pawlaka, Przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej
Górnictwa Rud Miedzi NSZZ �Solidarno�æ� Józef Czyczerski wys³a³ list
do wicepremiera zapraszaj¹c go do siedziby spó³ki w celu podjêcia roz-
mów: �Zwracamy siê do Pana Premiera z pro�b¹ o mo¿liwie, jak najszyb-
sze, podjêcie skutecznych dzia³añ maj¹cych na celu uratowanie najbar-
dziej efektywnego przemys³u w Polsce przed politykami, którzy nie maj¹
zielonego pojêcia o jego specyfice. Determinacja dyletantów tworz¹cych
projekt ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin jest nakiero-
wana na �ci¹gniecie jak najwiêkszych �rodków finansowych do bud¿etu
pañstwa bez zwracania jakiejkolwiek uwagi na tragiczne skutki dla dal-
szego istnienia przemys³u miedziowego w Polsce oraz ca³ego Naszego
Regionu�.

�Naszym zdaniem, najbardziej efektywnym sposobem zasilania bud¿etu
w czasie koniunktury jest dywidenda. Jednak mimo naszych apeli i pro-
testów podjêto decyzje o sprzeda¿y akcji Spó³ki, co zaspokoi³o tylko jed-
norazowo potrzeby bud¿etu pañstwa. Z perspektywy czasu widaæ, ¿e
�niedouczeni� zwi¹zkowcy mieli jednak racjê, a w podziêkowaniu do dzi-
siaj ci¹ga ich siê po prokuraturach i s¹dach.� � brzmi fragment listu Józe-
fa Czyczerskiego.

Minister Skarbu Pañstwa Miko³aj Budzanowski uwa¿a, ¿e wysoko�æ po-
datku jest niewspó³mierna ze �wiatowymi standardami i trzeba bêdzie
zweryfikowaæ sposób naliczania podatku od miedzi i srebra. Podczas,
gdy w innych krajach podatek wynosi od kilku do kilkunastu procent, u
nas bêdzie on dochodziæ do ponad 40%. Minister s³usznie zauwa¿a, ¿e
nale¿y uwzglêdniæ koszty wydobycia, aby spó³ka nie zaczê³a przynosiæ
strat przez wprowadzenie tak nieprzemy�lanego haraczu.

Pomimo pozytywnego akcentu ze strony ministrów nale¿y zdaæ sobie
sprawê, ¿e jako politycy mog¹ du¿o mówiæ i ma³o robiæ, chc¹c jedynie
zbiæ kapita³ polityczny. PSL co jaki� czas dystansuje siê od Platformy, by
nie staæ siê jej przystawk¹. Minister Skarbu nie ma zaplecza politycznego,
wiêc mo¿e pe³niæ swoj¹ funkcjê, ale minister finansów Jacek Rostowski
i tak zrobi swoje.

Mówi¹c o wiarygodno�ci polityków nie mo¿na zapomnieæ o prezesie
KGHM. Herbert Wirth pozytywnie wypowiedzia³ siê w sprawie podatku
uznaj¹c, ¿e danina to dobry pomys³. Po fali krytyki ze wszystkich stron �
przypiêto mu ³atkê �lizusa roku� � nagle zmieni³ zdanie i zacz¹³ broniæ
spó³ki oczerniaj¹c podatek. Prezes Wirth uwa¿a, ¿e wprowadzaj¹c ten
podatek, rz¹d doprowadzi do zamkniêcia ZG �Lubin� wraz z ZWR i HM
�Legnica�, przez co pracê straci 4,5 tys. pracowników. Nie wierzymy w
tak nag³¹ odmianê pogl¹dów Prezesa. Przekonuje nas raczej argument
zmiany pogl¹dów poprzez zwo³anie na 19 stycznia br. Walnego Zgroma-
dzenia Akcjonariuszy.

Rz¹d odbiera
emerytury pomostowe

Pracownicy ZWR oddzia³ów elektrycznych, automatycznych i mecha-
nicznych z dniem 01.01.2012 r. zostali powiadomieni, ¿e �wykonywa-
na przez Pani¹ lub Pana praca nie zosta³a zakwalifikowana do pracy w
szczególnych warunkach. W zwi¹zku z powy¿szym nie zosta³ Pan(i)
wpisany do ewidencji pracowników wykonuj¹cych prace w szczególnych
warunkach. Prace w szczególnych warunkach to prace zwi¹zane z czyn-
nikami ryzyka, które z wiekiem mog¹ spowodowaæ trwa³e uszkodzenie
zdrowia, które mimo zastosowania �rodków profilaktyki technicznej, or-
ganizacyjnej i medycznej stawiaj¹ przed pracownikami wymagania prze-
kraczaj¹ce poziom ich mo¿liwo�ci, ograniczony w wyniku procesu sta-
rzenia siê jeszcze przed osi¹gniêciem wieku emerytalnego w stopniu utrud-

niaj¹cym ich pracê na dotychczasowym stanowisku�.

Ustawa o emeryturach pomostowych uchwalona g³osami pos³ów PO,
PSL oraz SLD rzeczywi�cie zawiera wykaz prac w szczególnych warun-
kach tj. prace bezpo�rednio przy przeróbce mechanicznej wêgla oraz rud
metali i ich wzbogacania. Inspektorzy Pañstwowej Inspekcji Pracy twierdz¹,
¿e praca elektryka i innych zawodów wymienionych na pocz¹tku, nie spe³nia
kryteriów zawartych w ustawie o emeryturach pomostowych: �pracow-
nicy zatrudnieni na w/w stanowiskach wykonuj¹ prace w ró¿nych warun-
kach, �rodowiskach pracy, w zale¿no�ci od tego na jakim wydziale prze-
biegaj¹ prace zwi¹zane z napraw¹ i przegl¹dem czynno�ci, wykonywane
s¹ na wydzia³ach produkcyjnych oraz warsztatach�. W ocenie inspekto-
rów pracy czynno�ci wykonywane przez pracowników nie mog¹ byæ za-
kwalifikowane jako prace wykonywane w warunkach szczególnych, po-
niewa¿ nie obejmuj¹ swoim zakresem prac, które zosta³y wymienione w
za³¹czniku nr 1 do ustawy pomostowej.

Komisja Zak³adowa NSZZ �Solidarno�æ� O/ZWR wszystkim cz³onkom
zwi¹zku, którzy zamierzaj¹ skorzystaæ z odwo³ania od postanowieñ pra-
codawcy oferuje szerok¹ pomoc prawn¹. Bowiem ustawodawca prze-
widzia³ tylko odwo³ania indywidualne, tzn. ¿e zwi¹zek nie mo¿e odwo-
³aæ siê w imieniu pracowników.

Samowola Prezesa
Janeczka

Firm¹ kieruje Zarz¹d, który zgodnie z kodeksem spó³ek prawa handlowe-
go, jest odpowiedzialny za funkcjonowanie kierowanej spó³ki. Jednak kie-
rowanie i odpowiedzialno�æ nie oznacza, ¿e Zarz¹d ma podejmowaæ de-
cyzje we wszystkich sprawach samodzielnie, nie pytaj¹c o opinie chocia¿-
by organizacje zwi¹zkowe, czyli ustawowych przedstawicieli pracowni-
ków. Jest na ten przyk³ad Zak³adowy Uk³ad Zbiorowy Pracy dla Pracowni-
ków PeBeKa SA Lubin, który reguluje, w jakich tematach dotycz¹cych
za³ogi, pracodawca winien zawrzeæ porozumienie z przedstawicielami
za³ogi, czyli organizacjami zwi¹zkowymi dzia³aj¹cymi w PeBeKa. Takimi
regulacjami, strony Uk³adu, zapisa³y �zasady przeszeregowañ pracow-
ników� w za³¹czniku nr 16. W punkcie 2 zapisano, �Zarz¹d Spó³ki w
porozumieniu ze Zwi¹zkami Zawodowymi dokonuje przydzia³u ilo�ci
przeszeregowañ na poszczególne rejony oraz pracowników biura Za-
rz¹du Spó³ki� � tak stanowi zapis Uk³adu. Jest on prosty i zrozumia³y dla
wszystkich.

Rozumia³y go od chwili wprowadzenia, czyli od 1 stycznia 1996 roku,
wszystkie dotychczasowe Zarz¹dy. Nie potrafi tego zapisu zrozumieæ obec-
ny Prezes, który pomimo braku porozumienia chce wprowadziæ swoje
pomys³y. Niestety, Komisja Zak³adowa NSZZ �Solidarno�æ� PeBeKa SA
jak i ZZPPM oraz ZZPTiA �Dozór� nie mog¹ siê zgodziæ na dyktat Prezesa.
Nie mo¿emy godziæ siê na samowolê Prezesa, nie mo¿emy godziæ siê na
³amanie przez Prezesa prawa, jakim jest Zak³adowy Uk³ad Zbiorowy Pra-
cy. Dlatego w/w zwi¹zki zawodowe podejm¹ dalsze kroki. Nie mo¿emy do
tego dopu�ciæ, to nie jest prywatny folwark.

W zwi¹zku z brakiem porozumienia pomiêdzy Zarz¹dem PeBeKa SA a
zwi¹zkami zawodowymi w sprawie przeszeregowañ, Komisja Zak³adowa
NSZZ �Solidarno�æ� PeBeKa SA postanowi³a wycofaæ swoich przedsta-
wicieli z Rejonowych Komisji ds. Przeszeregowañ. Takie same decyzje
podjê³y ZZPPM oraz ZZPTiA �Dozór�. Ponadto Komisja Zak³adowa NSZZ
�Solidarno�æ� wraz z w/w zwi¹zkami zawodowymi, postanowi³y powia-
domiæ o ³amaniu prawa Pañstwow¹ Inspekcjê Pracy.

Zaczê³o siê!
Mamy nie tylko nowy rok, bo stary nowy premier i jego rz¹d ka¿dego dnia
piêtrz¹ przed nami kolejne, nowe problemy, które nie do�æ, ¿e nie s¹
rozwi¹zywane, to staj¹ siê coraz kosztowniejsze. Ju¿ dzisiaj �mia³o mo¿-
na powiedzieæ, ¿e tylko naiwniacy mogli uwierzyæ, ¿e ten rz¹d i ta koalicja
mo¿e co� pozytywnego zrobiæ nie dla siebie i swoich kolesi, ale dla ogó³u
spo³eczeñstwa. Dos³ownie po miesiêcznym rz¹dzeniu mamy tego do-
k³adne potwierdzenie, ¿e przynajmniej po³owa naszego spo³eczeñstwa
po czteroletnim rz¹dzeniu przez Tuska i jego popleczników, uwierzy³a czar-
nemu pijarowi p³yn¹cemu ze szpalt gazet polskojêzycznych i ekranowi



A mia³o byæ lepiej
(�) Daleki jestem od obarczania odpowiedzialno�ci¹ za dzisiejszy stan
rzeczy jednej tylko partii, ale przywódcy Platformy Obywatelskiej zrobili
szczególnie du¿o, by zniszczyæ wizerunek ca³ej polskiej klasy politycznej i
uczyniæ z III Rzeczypospolitej kraj przypominaj¹cy Bia³oru� i Rosjê. Pro-
fesor Jadwiga Staniszkis okre�li³a arbitralny stosunek premiera Tuska do
procedur prawnych i demokracji mianem putinizacji. Dostrzeg³a j¹ w wielu
decyzjach politycznych, zarówno przy wyborze �cie¿ki �ledztwa w kata-
strofie smoleñskiej, jak i w zachowaniach polskiego rz¹du w odniesieniu
do projektów w strefie euro. Wspó³dzia³anie premiera z prokuratur¹ ape-
lacyjn¹ podczas �ledztwa w sprawie Raportu o dzia³aniach ¿o³nierzy i
pracowników WSI g³adko wpisuje siê w owe trendy i, jak by go nie na-
zwaæ, jest jeszcze jednym �wiadectwem, i¿ III Rzeczpospolita schodzi
pod rz¹dami Donalda Tuska na manowce bezprawia. Najsmutniejsze jest
jednak to, ¿e koszty odej�cia od demokratycznych procedur oka¿¹ siê, jak
zwykle, najbardziej dotkliwe dla Polaków.

Dr Tadeusz Witkowski, Nasz Dziennik

Tajemniczy wierzyciele
�Ca³y �wiat tonie w gigantycznych d³ugach!� - alarmuj¹ media. Z wyli-
czeñ ekonomicznych ekspertów wynika, ¿e d³ug rz¹dów na ca³ym �wie-
cie wynosi ju¿ ok. 33 bilionów euro. Ponad jedna trzecia warto�ci zad³u-
¿enia przypada na kraje europejskie, ale sytuacja finansowa innych kon-
tynentów jest niewiele lepsza. Systematycznie ro�nie d³ug obu Ameryk,
Afryki, a nawet Azji. Ziemska cywilizacja nie przetrwa³aby nawet tygodnia,
gdyby nie� dobrotliwi wierzyciele, którzy zaopatruj¹ �wiatowych przy-
wódców w fundusze o nieograniczonej warto�ci. Kim s¹ tajemniczy filan-
tropi utrzymuj¹cy ze swych pieniêdzy ca³y �wiat? Jak uda³o im siê uzy-
skaæ dostêp do niewyczerpanych �róde³ kapita³u... Czy¿by wiêc kosmici
podrzucali gotówkê w transzach?

Tomasz Tobolski, Nasz Dziennik

Wêgry i marzenie
o niezale¿no�ci

Widmo Viktora Orbana kr¹¿y po Polsce. Zaiste, gdyby ws³uchaæ siê w
g³osy polskich komentatorów, ³acno oka¿e siê, ¿e dzi� Wêgry to kraj sto-
j¹cy nad przepa�ci¹, pañstwo, które t³amsi demokracjê i swobodê, na-
ród, który zapomnia³ o wolno�ci i powierzy³ swe losy w rêce niemal dyk-
tatora. Zewsz¹d s³yszê g³osy potêpienia i oburzenia.

I nie wiem ju¿, czy Orban to drugi Kaczyñski, czy te¿ Kaczyñski to drugi
Orban. Nie wiem, czy Warszawa to niedosz³y Budapeszt, czy te¿ Buda-
peszt to sen spe³niony polskiej prawicy.

A jednak przy tej niewiedzy mojej, przy tym braku pewno�ci co do tego,
jak siê dok³adnie rzeczy nad Balatonem maj¹, do wêgierskiego przywód-
cy odczuwam, przyznajê to szczerze, nie bacz¹c na mo¿liwe wyrazy obu-
rzenia, sympatiê. Z pewno�ci¹ wêgierski premier pope³nia b³êdy. Mimo
to nale¿y mu siê uznanie.

Orban próbuje od pocz¹tku prowadziæ politykê podmiotow¹. Wbrew fak-
tycznej s³abo�ci Wêgier, wbrew temu, ¿e upadek komunizmu spowodo-
wa³ tam, tak jak w Polsce, tak jak w innych krajach Europy �rodkowej,
panowanie postkolonializmu, wêgierski premier stara siê wybiæ na nieza-
le¿no�æ. Usi³uje budowaæ pañstwo suwerenne wbrew interesom wiel-
kich koncernów i korporacji. Co wiêcej, Orban nie zapomina, ¿e pañstwo

to nie tylko gospodarka, nie tylko prosty, przejrzysty, sprawnie dzia³aj¹cy
system podatkowy. Pañstwo to te¿ tradycja narodowa, to system warto-
�ci. W przypadku kraju europejskiego to � wbrew wiêkszo�ci europej-
skich elit � chrze�cijañstwo.

Z tego te¿ powodu � s¹dzê � jest tak znienawidzony przez du¿¹ czê�æ
lewicowego, europejskiego establishmentu. Jak to � my�l¹ � w XXI w., w
pañstwie Unii Europejskiej pojawi³ siê polityk, dla którego �naród�, �chrze-
�cijañstwo�, �warto�ci� to s¹ s³owa wa¿ne? Który na powa¿nie chce pro-
wadziæ politykê? Który wierzy, ¿e z nadania wyborców ma prawo stawiæ
czo³a konieczno�ci bêd¹cej inn¹ twarz¹ globalnych grup interesów. Który
ma czelno�æ domagaæ siê równouprawnienia. Który chce, by jego naród
traktowano powa¿nie. To nie mie�ci siê w g³owie.

Nie wiem, jak zakoñczy siê ta przygoda Orbana. Czy �mia³e reformy po-
zwol¹ mu za kilka lat powiedzieæ, ¿e spe³ni³ marzenia Wêgrów i ponownie
wygraæ wybory. Czy te¿, w starciu z konieczno�ci¹, narastaj¹cym kryzy-
sem gospodarczym ca³ej Unii, niezwykle silnym oporem europejskich
elit, wreszcie wskutek w³asnych wad � któ¿ jest od nich wolny? � bêdzie
musia³ uznaæ swoj¹ pora¿kê. Jak by nie by³o, Orban bêdzie na d³ugo
wzorem do na�ladowania i nadziej¹ dla polityków tej czê�ci Europy, któ-
rzy nie godz¹ siê na rolê poddanych i lenników, którzy nie chc¹ przytaki-
waæ silniejszym, ale szukaj¹ swojego suwerennego, w³asnego, podmio-
towego g³osu. Dla których ani Berlin, ani Bruksela, ani Pary¿, ani socja-
lizm unijny, ani marksistowscy mêdrcy nie s¹ wyroczni¹ i �ród³em praw-
dy.

Pawe³ Lisicki, Uwa¿am Rze

telewizora, zamiast zdrowemu rozs¹dkowi i rozumowi pod warunkiem,
¿e siê go ma.

Dzisiaj ju¿ na pocz¹tku nowego roku p³aczemy, ¿e �le, ciê¿ko i coraz dro-
¿ej, a wszystkie gwiazdy na niebie pokazuj¹, ¿e bêdzie jeszcze gorzej. To
¿adne pocieszenie je�li napiszê, ¿e z tym premierem i jego rz¹dem p³ynie-
my zdecydowanie w z³ym kierunku. Ile¿ wody z mózgu zrobiono ludziom,
którzy zamiast rozs¹dnie my�leæ uwierzyli w p³yn¹ce g³upstwa ze szkla-
nego ekranu o dobrodziejstwach jakie mieli�my osi¹gn¹æ z Polskiej pre-
zydencji. Prezydencja szybko siê skoñczy³a a nam pozosta³y setki milio-
nów z³otych do zap³acenia. Ci�niêto nam, i dalej siê to robi, kit o Polskim
dobrobycie, a na potrzeby kampanii wyborczej skonstruowano prowizo-
ryczny bud¿et pañstwa, ¿eby nam zamieszaæ w g³owach. Dzisiaj zrozpa-
czeni ca³¹ tragiczn¹ sytuacj¹ pytamy jedni drugich co mamy i powinni-
�my robiæ, gdzie i jak szukaæ ratunku. Bez wzglêdu na ró¿ne okoliczno�ci
zawsze nale¿y my�leæ nie po szkodzie, przestaæ dawaæ siê ogrywaæ prze-
ró¿nym cwaniakom, którzy dziêki naszej naiwno�ci zawsze wygrywaj¹.

Dlaczego w naszej Polskiej rzeczywisto�ci musi tak byæ, ¿e ci¹gle musi-
my byæ podzieleni? Je¿eli dalej bêdziemy brn¹æ w za�lepieniu i g³upocie a
swoj¹ godno�æ jako cz³owieka, pracownika bêdziemy przeklinali za otrzy-
man¹ kwaterkê wódki czy inn¹ b³yskotkê, przegramy wszyscy i wszystko.
Dlaczego w mrocznym stanie komunistycznym mog³a i trwa do dzi� �So-
lidarno�æ�. Dlatego, ¿e by³a nas zdecydowana wiêkszo�æ, tylko ilu pozo-
sta³o jej wiernych i w niej wytrwa³o? A wiêc je¿eli chcemy nie tylko mówiæ
o szacunku, godno�ci cz³owieka do cz³owieka, czym prêdzej wracajmy
do korzeni. Niech to bêdzie nasze przes³anie na nowy rok, to wówczas
wygramy wszyscy, nie jednostki.

¯yczliwy

Polska w zaniku
W dowcipie z czasów, kiedy PRL by³a zad³u¿ona (tylko) na 25 mld
dolarów, Zenon Laskowik poucza Bohdana Smolenia, by zamiast
narzekaæ, ¿e samochód nie nadaje siê do u¿ytku, bo ma zepsute
jedno ko³o, mówi³, ¿e trzy ko³a s¹ sprawne. Taka informacja nie
tylko jest zgodna z prawd¹, ale brzmi o wiele lepiej. Ten stary dow-
cip pokazywa³, jak dzia³a³a ówczesna propaganda, i mimo up³ywu
czasu pasuje on do polskiej rzeczywisto�ci po 22 latach tzw. trans-
formacji ustroju. O tym, w jakim kierunku zmierza dzi� Polska,
wiemy tylko tyle, ile przeka¿¹ nam media i w³adza, a te w wiêkszo-
�ci nadal trwaj¹ w prze�wiadczeniu, ¿e samochód jest sprawny,
bo ma a¿ trzy dobre ko³a.

Jak ma bezpiecznie rozwijaæ siê kraj, który pozbawi³ siê przemy-
s³u, zlikwidowa³ stocznie, kopalnie, sprzeda³ wiêkszo�æ strategicz-
nego maj¹tku narodowego, zredukowa³ i rozbroi³ w³asn¹ armiê,
wyzby³ siê banków, oddaj¹c je w obce rêce, w koñcu bezkrytycznie
scedowa³ swoje prawo i polityczne decyzje na rzecz Unii Europej-
skiej? Jakie perspektywy ma kraj, który dopiero niedawno sp³aci³
swoje d³ugi z lat 70., a ju¿ dzi� jest realnie zad³u¿ony na 3 biliony
z³otych, wliczaj¹c w d³ug publiczny system ochrony zdrowia i ubez-
pieczeñ spo³ecznych. Taki kraj mo¿e tylko wegetowaæ i wisieæ u
klamki mo¿nych i bogatych. Ludno�æ takiego wyzbytego w³asno-



Dwutygodnik �PRYZMAT� - pismo SKGR Miedzi NSZZ �Solidarno�æ�. Redakcja nie odpowiada za tre�æ reklam i listów.
Adres Redakcji -  SKGRM NSZZ �Solidarno�æ�, ul. Sk³odowskiej-Curie 90, 59-301 Lubin, tel./fax (76) 746 56 33 www.skgrm.pl

Równi i równiejsi
w PeBeKa

To, ¿e Pan Prezes ju¿ od dawna wyznaje zasadê �sprawiedliwie to nie
znaczy po równo�, wiadomo jest nie od dzi�. Jednak naszym zdaniem
zasada, ¿e obowi¹zuj¹ jedne przepisy, powinna dotyczyæ wszystkich pra-
cowników PeBeKa. Jednak¿e myli³by siê ten, kto by tak my�la³. W PeBeKa
jest inaczej. Pracownicy oddelegowani na kursy zawodowe czy szkolenia,
za korzystanie z w³asnych �rodków transportu otrzymaj¹ zwrot kosztów
przejazdu liczony 0.20z³/km. Jest to zgodne z rozporz¹dzeniem Zarz¹du
PeBeKa SA. Ale to zarz¹dzenie nie dotyczy jednak �wybranych�. Grupa
osób, powiedzmy zarz¹dzaj¹cych, aneksem do zarz¹dzenia za korzysta-
nie z w³asnego �rodka transportu otrzymuje zwrot liczony 0.8358z³/km.
Widaæ dewiza Pana Prezesa �równo to nie znaczy sprawiedliwie� nie do-
tyczy tylko wynagrodzenia za pracê.

�ci kraju mo¿e liczyæ jedynie na pracê w handlu i us³ugach i poszu-
kiwanie pracy na Zachodzie. W minionych 22 latach Polska pozby³a
siê prawie 1,5 miliona swoich obywateli szukaj¹cych dla siebie lep-
szych perspektyw w bogatszych krajach. Takiego exodusu nie by³o
w powojennej historii Polski. Polskiej mediokracji, która zatraci³a
wiarê w jakiekolwiek znaczenie naszego kraju i chêæ faktycznych
reform, stan taki wydaje siê odpowiadaæ. Wyzbyæ siê jakichkolwiek
aspiracji, siedzieæ cicho i usypiaæ grilluj¹cy Naród.

A jednym z tych sprawnych kó³ jest prawo, które pozwala premiero-
wi czuæ siê bezkarnie, gdy nawo³uje do niep³acenia abonamentu na
rzecz spó³ek Skarbu Pañstwa czy - jak ostatnio - ingeruje w rynek
gie³dowy przez os³abienie pozycji jedynego dzi� polskiego giganta
gospodarczego, jakim jest KGHM.

Miniony rok przyspieszy³ tak¿e proces zanikania polskiej suweren-
no�ci politycznej. Dowodem na to jest kompletna klêska oficjalnego
�ledztwa smoleñskiego, które zamienia siê w wielkie �smoleñskie
k³amstwo�. Im d³u¿ej bêdzie trwa³o udawanie, ¿e Polska z tej traumy
�zda³a egzamin�, tym wiêkszy bêdzie szok po ujawnieniu wyników
niezale¿nego �ledztwa komisji Antoniego Macierewicza. Na nic zda
siê trwanie w �ho³dzie berliñskim� z³o¿onym przez ministra Rado-
s³awa Sikorskiego, który w zbli¿eniu niemiecko-rosyjskim nie widzi
ju¿ kontynuacji paktu Ribbentrop-Mo³otow. A przecie¿ nie zmieni³y
siê wektory polityki Unii Europejskiej wobec Rosji. O wszystkim
decyduj¹ Niemcy, dla których najwa¿niejszym partnerem politycz-
nym i gospodarczym wci¹¿ pozostaje Rosja, nowo przyjêty cz³onek
�wiatowej Organizacji Handlu. Otwarcie enklawy kaliningradzkiej, z
wszelkimi dzi� i w przysz³o�ci negatywnymi dla nas skutkami, by³o
wy³¹cznie projektem rosyjsko-niemieckim przy niemym, akceptuj¹-
cym udziale Polski.

Fasadowo�æ struktur Unii Europejskiej ujawni³a farsa z tzw. polsk¹
prezydencj¹. W imiê czego� tak groteskowego jak przekonywanie,
¿e mo¿e byæ co� takiego jak polskie �przywództwo� w UE, wyrzuco-
no w b³oto setki milionów z³otych. Czerwona lampka nie zapali³a siê
nawet wtedy, gdy zdecydowano siê uszczupliæ rezerwy NBP w imiê
�ratowania strefy euro�.

Koñcz¹cy siê rok zamykaj¹, jak symbole, nieobecno�æ na pogrzebie
Vaclava Havla w Pradze polskiego prezydenta, oficjalnie chorego,
choæ da³ radê nastêpnego dnia pozdrowiæ swoich fanów na portalu
spo³eczno�ciowym, oraz wystawa na Zamku Królewskim w War-
szawie po�wiêcona Stanis³awowi Augustowi Poniatowskiemu pt.
�Polityk, mecenas, reformator�, ze szczególnym akcentem po³o¿o-
nym na �reformator� i �mecenas�. Wystawa objêta honorowym pa-
tronatem przez prezydenta RP Bronis³awa Komorowskiego.

Wojciech Reszczyñski, Nasz Dziennik

Rz¹d chce wyd³u¿yæ wiek emerytalny o 7 lat � �Soli-
darno�æ� stoi na stanowisku, ¿e powinni zdecydowaæ
o tym Polacy w referendum

�Solidarno�æ� przeciwna
pó�niejszym emeryturom

Trwa zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie
zachowania obecnych rozwi¹zañ emerytalnych. Do akcji, na apel
NSZZ �Solidarno�æ�, przy³¹czaj¹ siê kolejne organizacje i zwi¹z-
ki zawodowe.

Przewodnicz¹cy NSZZ �Solidarno�æ� Piotr Duda do wspó³pracy przy
zbieraniu podpisów zaprosi³ inne zwi¹zki zawodowe oraz organiza-
cje pozarz¹dowe. W przes³anym do nich li�cie podkre�li³, ¿e tylko
zaanga¿owanie wszystkich �rodowisk przeciwnych tym zmianom
da szanse na zebranie w krótkim czasie wymaganej liczby 500 tys.
podpisów. �Potrzebna jest apolityczna koalicja zwi¹zków zawodo-

wych i organizacji pozarz¹dowych przeciwnych zmianom w syste-
mie emerytalnym� � napisa³ Piotr Duda.

Do Komisji Krajowej NSZZ �Solidarno�æ� nap³ywaj¹ ju¿ pierwsze
pozytywne odpowiedzi na apel szefa zwi¹zku. Swoje zaanga¿owanie
w zbiórkê podpisów zadeklarowa³y ju¿ m.in. Akcja Katolicka oraz
Stowarzyszenie Solidarni 2010. Do zbiórki podpisów przystêpuj¹
te¿ zwi¹zki zawodowe. Tak¹ deklaracjê z³o¿y³y ju¿ Zwi¹zek Zawodo-
wy Pracowników Policji, Zwi¹zek Zawodowy Kolejarzy �l¹skich oraz
Zwi¹zek Zawodowy Jedno�ci Górniczej.

Do organizatorów akcji przychodzi te¿ wiele maili od indywidual-
nych osób. Ogromna wiêkszo�æ z nich popiera pomys³ przeprowa-
dzenia referendum oraz deklaruje zbieranie podpisów w�ród rodzi-
ny i znajomych czy we w³asnych zak³adach pracy. By to zrobiæ, ze
strony internetowej www.referendumemerytalne.pl powinni �ci¹gn¹æ
wzór wniosku poparcia dla referendum. Wype³nione i podpisane
wnioski powinni nastêpnie odes³aæ na adres oddzia³u Komisji Kra-
jowej NSZZ �Solidarno�æ� w Warszawie (ul. Jasna 7) lub do jakiej-
kolwiek innej regionalnej lub zak³adowej struktury �Solidarno�ci�.

Decyzjê o rozpoczêciu zbierania podpisów pod wnioskiem o prze-
prowadzenie referendum w sprawie utrzymania obecnych rozwi¹-
zañ emerytalnych jednog³o�nie podjê³a 15 grudnia Komisja Krajo-
wa NSZZ �Solidarno�æ�. W specjalnym stanowisku zwi¹zkowcy
sprzeciwili siê rz¹dowym propozycjom. �Tak kluczowych zmian nie
wolno wprowadzaæ w trybie pilnym, bez wcze�niejszych konsultacji
spo³ecznych. (...) Nasz¹ intencj¹ jest oddanie tej kluczowej dla przy-
sz³o�ci wszystkich Polaków sprawy pod ich bezpo�redni os¹d. Re-
ferendum jest najbli¿sze idei demokracji bezpo�redniej. Chcemy
pozwoliæ Polakom skorzystaæ z tej formy� � podkre�lono w stano-
wisku Komisji Krajowej NSZZ �Solidarno�æ�.

Dzia³ Informacji KK, www.solidarnosc.org.pl
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