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Rozmów p³acowych z Zarz¹dem nie by³o

Spotkanie z Zarz¹dem
odwo³ane

Zwi¹zki Zawodowe dzia³aj¹ce w KGHM mia³y spotkaæ siê 15 stycz-
nia z Zarz¹dem, lecz jak oznajmili dzieñ przed spotkaniem przed-
stawiciele biura zarz¹du, prezes zachorowa³ i spotkanie odwo³a³.
Tematem negocjacji mia³y byæ zmiany w tabeli p³ac zasadniczych
w zwi¹zku z podniesieniem od 1 stycznia p³acy minimalnej o 100
z³. SKGRM NSZZ „Solidarnoœæ” na poprzednim spotkaniu wysz³a z
propozycj¹ podniesienia wszystkich kategorii zaszeregowania od
1 do 33 o 100 z³ – pod tak¹ propozycj¹ podpisa³y siê wszystkie
centrale zwi¹zkowe. Zarz¹d tak¿e zaproponowa³ podniesienie sta-
wek o 100 z³, ale wy³¹cznie od 1 do 9 kategorii.

Prezes „wspania³omyœlnie” tylko dla pracowników jest za tzw. syste-
mem motywacyjnym, bo o dziwo wynagrodzenie swoje i zarz¹du
podwy¿sza siê poprzez wzrost p³acy podstawowej i to o prawie 100%.
Inn¹ miar¹ traktuje siê wynagrodzenie swoje, zaœ pracownikom pro-
ponuje siê przyznanie ewentualnie „uznaniówki”. Od kilku lat tak¿e w
KGHM wprowadzane jest w ¿ycie has³o „By ¿y³o siê lepiej” – dotyczy
to tylko ich w³asnych portfeli. Obecny zarz¹d z nadania Platformy
Obywatelskiej traktuje pracowników jak z³o konieczne i nie przejmuje
siê, ¿e wzrost kosztów utrzymania dotyczy równie¿ zatrudnionych.

Rz¹d podwy¿szy³ w kraju p³acê minimaln¹ i zgodnie z Zak³adowym
Uk³adem Zbiorowym Pracy obowi¹zuj¹cym w KGHM, nale¿y tak do-
stosowaæ tabelê p³ac zasadniczych, aby pierwsza kategoria stanowi³a
minimaln¹ krajow¹ pensjê, a wiêc 1600 z³. Zarz¹d zaproponowa³, by
podniesienie stawek dotyczy³o wy³¹cznie kategorie od 1 do 9. Jedno-
czeœnie wnioskowa³ wprowadzenie zmian w ZUZP umo¿liwiaj¹cych
odejœcie od powi¹zania tabeli p³ac zasadniczych ze zmianami w naj-
ni¿szym wynagrodzeniu w kraju. To ju¿ kolejna propozycja zarz¹du,
która ma uderzyæ w pracowników, bo obecny zarz¹d bardzo „dba” o
pracowników i pilnuje by im zarobki nadmiernie nie wzros³y Podnie-
sienie wszystkich stawek o 100 z³ ma dotyczyæ wszystkich pracowni-
ków, bo rz¹d nie z dobrej woli zdecydowa³ siê podnieœæ p³acê mini-
maln¹ z 1500 z³ do 1600 z³. Coraz trudniej jest utrzymaæ siê pracow-
nikom za otrzymywane wynagrodzenia, poniewa¿ op³aty i ceny wszyst-
kich artyku³ów niezbêdnych do ¿ycia rosn¹.

Czêœæ pracowników ZG „Rudna” zosta³a wyró¿niona za
brak absencji chorobowej – ale na jakich zasadach?

Wyró¿nieni za zdrowie
na „Rudnej”

Na proœbê pracowników ZG „Rudna”, którzy licznie pytali o zasa-
dy wyró¿niania czêœci pracowników za brak absencji chorobowej,
Komisja Zak³adowa NSZZ „Solidarnoœæ” ZG „Rudna” napisa³a do
dyrektora kopalni w celu wyjaœnienia sytuacji. KZ zwraca siê w
piœmie o przekazanie „szczegó³owych kryteriów selekcji osób oraz

imienny wykaz wyró¿nionych pracowników”. Na odpowiedŸ trzeba
by³o czekaæ prawie miesi¹c.

Dyrektor stwierdzi³, ¿e brano pod uwagê d³ugoletni¹ pracê w Zak³a-
dach Górniczych „Rudna” bez absencji chorobowej oraz opinie prze-
³o¿onych. Po takiej odpowiedzi rodzi siê wiele w¹tpliwoœci:
1) Z niewiadomych przyczyn odpowiedŸ dyrektora nie zawiera³a ani
szczegó³owych kryteriów selekcji osób, ani imiennego wykazu wy-
ró¿nionych pracowników. Czy dyrektor ma coœ do ukrycia?
2) Wyró¿nieni pracownicy przez d³u¿szy czas nie byli na chorobo-
wym, wiêc do czego potrzebna jest opinia prze³o¿onych?
3) Ile czasu pracownik musia³ byæ bez absencji chorobowej, ¿eby
zosta³ wyró¿niony? Pracownicy maj¹ prawo wiedzieæ jakie by³y nie-
zbêdne do spe³nienia kryteria. Utajanie takich informacji niczego do-
brego nie przyniesie.
4) Dlaczego do zastosowanych kryteriów nale¿y d³ugoletnia praca
wy³¹cznie w ZG „Rudna”. Co jeœli pracownik krótko jest zatrudniony
na „Rudnej”, ale w samym KGHM wiele lat bez absencji chorobowej?
5) Czy pracownikowi, którego dotknê³a choroba zawodowa nie nale-
¿y siê nagroda? I co z tymi, którzy przez wiele lat nie chorowali, ale
zdarzy³ im siê np. wypadek drogowy i z czyjejœ winy „musieli choro-
waæ”?

Te kwestie interesuj¹ pracowników ZG „Rudna”. Jeœli dyrektor nie
chce, ¿eby czêœæ pracowników czu³a siê oszukana, powinien zgodnie
z pismem Komisji Zak³adowej NSZZ „Solidarnoœæ” ZG „Rudna” wyja-
œniæ: jakie szczegó³owe kryteria by³y brane pod uwagê przy selekcji
zatrudnionych bez absencji chorobowej oraz przekazaæ imienny wy-
kaz wyró¿nionych pracowników.

„Solidarnoœæ” przeciwna powo³aniu figuranta – cz³onka
Zarz¹du wybieranego przez pracowników

Nie bêdziemy wybieraæ
cz³onka Zarz¹du

Nie bêdzie wyborów cz³onka Zarz¹du z ramienia za³ogi, które za-
planowano na po³owê lutego. Min¹³ termin, w którym zwi¹zki za-
wodowe mia³y powo³aæ komisjê wyborcz¹ i przedstawiæ listê kan-
dydatów. „Solidarnoœæ” zgodnie z zapowiedzi¹ nie wystawi³a ni-
kogo do komisji i nie przedstawi³a kandydata do Zarz¹du. Sprzeci-
wiamy siê powo³aniu cz³onka Zarz¹du, który zarabia³by 1,5 mln z³,
nie maj¹c przy tym mo¿liwoœci reprezentowania wybieraj¹cych go
pracowników.

Rada Nadzorcza reprezentuj¹ca Ministerstwo Skarbu Pañstwa nie ma
nic przeciwko bezprawnemu niepowo³aniu do RN wybranych ju¿ po
raz drugi Józefa Czyczerskiego i Leszka Hajdackiego. Jednoczeœnie ta
sama Rada rozpisuje wybory cz³onka Zarz¹du z wyboru pracowni-
ków. Wbrew pozorom to nie jest ¿aden przypadek. Namiestnicy rz¹-
dz¹cej Platformy Obywatelskiej w KGHM dobrze wiedz¹, ¿e w Radzie
Nadzorczej reprezentanci pracowników nadzoruj¹ wszystko co dzieje
siê w Polskiej Miedzi. Z drugiej strony Rada godzi siê na wybór przed-
stawiciela pracowników w Zarz¹dzie, bo by³by jedynie figurantem. W
tej sytuacji Rada Nadzorcza podejmie decyzjê o ewentualnym rozpi-
saniu nowych wyborów.



U przebadanych pracowników ZG „Polkowice-Sieroszo-
wice” wyst¹pi³y przekroczenia norm medycznych

Problem z siarkowodorem
W zwi¹zku z d³ugotrwa³ym problemem wydobywaj¹cego siê gazu
siarkowodoru, w marcu ubieg³ego roku Komisja Zak³adowa NSZZ
„Solidarnoœæ” ZG „Polkowice-Sieroszowice” wyst¹pi³a z pismem
do pracodawcy i Okrêgowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o przeba-
danie pracowników. Nie ulega³o w¹tpliwoœci, ¿e wydobywaj¹cy
siê siarkowodór stanowi³ powa¿ne niebezpieczeñstwo zagro¿enia
¿ycia i zdrowia pracowników do³owych.

KZ „Solidarnoœci” przy ZG „Polkowice-Sieroszowice” zawnioskowa³a
do dyrekcji Oddzia³u o pilne udostêpnienie wyników przeprowadzo-
nych badañ pracowników nara¿onych na pracê w bezpoœrednim
oddzia³ywaniu gazu siarkowodorowego. Wiadomo, ¿e u niektórych
stwierdzono przekroczenie norm medycznych. Problem z siarkowo-
dorem objawia³ siê u górników wyst¹pieniem swêdzenia skóry i pod-
ra¿nieniem górnych dróg oddechowych. Nie znamy mo¿liwych do
wyst¹pienia skutków takiego oddzia³ywania, w szczególnoœci co do
mo¿liwoœci zaistnienia wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Komitet Obrony Praw Pracowniczych do ministra: dlacze-
go nie powo³ano przedstawicieli za³ogi do Rady Nadzor-
czej?

OdpowiedŸ Ministerstwa na list
Dlaczego minister Skarbu Pañstwa nie powo³a³ do Rady Nadzor-
czej Józefa Czyczerskiego i Leszka Hajdackiego? Odpowiedzi Rzecz-
nikowi Komitetu Obrony Praw Pracowniczych Miros³awowi Drab-
czykowi udzieli³ podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Pañ-
stwa. Nie trudno domyœliæ siê, ¿e pismo z MSP nie zaskoczy³o ni-
czym nowym i zawiera podobne bezpodstawne argumenty, które
mo¿na by³o us³yszeæ do tej pory. Pismo wys³ane 26 listopada przez
KOPP podpisa³o kilkudziesiêciu przedstawicieli Komitetu i zosta³o
zaadresowane m.in. do Ministra Skarbu Pañstwa, Prezydenta Ko-
morowskiego i Rzecznik Praw Obywatelskich. Temat podj¹³ jedy-
nie g³ówny adresat, Ministerstwo Skarbu Pañstwa, na którego od-
powiedŸ trzeba by³o czekaæ pó³tora miesi¹ca. Przedstawiciel mini-
sterstwa zgodnie z polityk¹ rz¹du Tuska czêœæ faktów przeinacza,
inne wyssa³ z palca, a pozosta³e przemilcza.

Ministerstwo powo³uje siê na ustawê o komercjalizacji i prywatyzacji
przedsiêbiorstw pañstwowych stwierdzaj¹c, ¿e Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy nie mo¿e za pracowników wybieraæ kandydatów do
Rady Nadzorczej. Tutaj koñczy siê powo³ywanie na artyku³y ustawy i
zaczyna powieœæ science fiction. Ponoæ WZA „nie musi powo³ywaæ
cz³onków RN wybieranych przez pracowników, je¿eli by³oby to sprzecz-
ne z prawem lub interesem Spó³ki”. W jaki sposób powo³anie Józefa
Czyczerskiego jest sprzeczne z prawem? Przewodnicz¹cy miedziowej
„Solidarnoœci” jest niekarany i nigdy zasiadaj¹c w Radzie Nadzorczej
KGHM nie dzia³a³ na szkodê Spó³ki. Ministerstwo wyjaœnia, ¿e przy-
czyn¹ takiej decyzji by³o wys³uchanie publiczne sprzed biura Zarz¹du
z 5 maja 2011r. Czytamy, ¿e w pikiecie uczestniczy³ m.in. Józef Czy-
czerski. I co? Tyle kamer, tyle aparatów i w ¿adnych mediach nie ma
przewodnicz¹cego Czyczerskiego, który nawo³uje do zamieszek lub
ok³ada ochroniarzy. Za co wiêc Ministerstwo Skarbu Pañstwa dwu-
krotnie nie powo³uje Józefa Czyczerskiego do Rady Nadzorczej? Jest
to ewidentnie polityczna decyzja, która mia³a pozwoliæ na wyprzeda¿
maj¹tku KGHM i wyprowadzaæ miliardy na inwestycje za granic¹. Zgod-
nie z ustaw¹, na któr¹ zreszt¹ powo³uje siê MSP, „wynik wyborów jest
wi¹¿¹cy dla walnego zgromadzenia” – nic dodaæ, nic uj¹æ.

W dalszej czêœci listu Ministerstwo stwierdza, ¿e lojalnoœæ wobec pra-
cowników nie usprawiedliwia braku lojalnoœci wobec akcjonariuszy i
Spó³ki. Wci¹¿ nie wiadomo, w jaki sposób przewodnicz¹cy Józef Czy-
czerski by³ nielojalny. Kolejnym k³amstwem, które znajdujemy w liœcie
jest argument, ¿e „Negatywna ocena postawy cz³onków Rady Nad-
zorczej z ramienia pracowników by³a równie¿ powodem g³osowania
przez Skarb Pañstwa na Walnym Zgromadzeniu KGHM Polska MiedŸ
S.A. przeciw udzieleniu absolutorium z wykonywania przez nich obo-
wi¹zków cz³onków Rady Nadzorczej za 2011r.”. WZA, na którym wiêk-
szoœæ ma MSP, nie podjê³o uchwa³y o udzieleniu absolutorium cz³on-

ków RN z ramienia za³ogi, a ministerstwo bezczelnie k³amie, ¿e podjê-
³o uchwa³ê i nie udzieli³o absolutorium. Nie podjê³o uchwa³y boj¹c siê
konsekwencji prawnych swojego dzia³ania, gdyby g³osowali przeciw
powo³aniu.

K³amstwom Ministerstwa nie ma koñca: „Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
w Ministerstwie Skarbu Pañstwa Zasadami nadzoru w³aœcicielskiego
negatywna ocena dzia³alnoœci cz³onków rady nadzorczej powinna
skutkowaæ nie obsadzeniem w ci¹gu 3 lat danego kandydata w orga-
nach nadzoru w spó³kach z udzia³em Skarbu Pañstwa”. Po pierwsze,
wymyœlone przez Ministerstwo „zasady” s¹ podrzêdne wzglêdem
ustawy, która jest wy¿ej w hierarchii, wiêc praktycznie nie ma ¿adnego
znaczenia. Po drugie, nie by³o ¿adnej negatywnej oceny ws. wys³u-
chania publicznego z maja 2011r. w postaci postêpowania policji lub
prokuratury, wyroku s¹dowego czy poprzez nieudzielenie absoluto-
rium na WZA. W Polsce pod rz¹dami Platformy Obywatelskiej nie ma
co liczyæ na zainteresowanie rzetelnych mediów, niezawis³oœæ s¹dów
czy wsparcie choæby Rzecznika Praw Obywatelskich, oni maj¹ wszyst-
kich na skinienie palcem.

Ministrowie Pracy i Gospodarki przyœpieszaj¹ prace nad
zmianami w emeryturach górniczych

Fanaberie nowego
wicepremiera

Zgodnie z zapowiedziami projekt dotycz¹cy emerytur górniczych
mia³ byæ przedstawiony na prze³omie roku. Ju¿ wiemy, ¿e 30 stycz-
nia w Katowicach ma dojœæ do spotkania górniczych zwi¹zków za-
wodowych z ministrami Pracy i Gospodarki. W lutym planowany
jest regionalny strajk generalny na Œl¹sku przeciwko polityce rz¹-
du, istnieje du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e rz¹d bêdzie chcia³ od-
sun¹æ na póŸniej projekt ograniczaj¹cy liczbê osób, które obowi¹-
zuje emerytura górnicza, ¿eby jeszcze bardziej nie zaogniaæ sytu-
acji.

Sprzeciwiamy siê dzieleniu górników, bo nie mo¿na ró¿nicowaæ ich
uprawnieñ w zale¿noœci od tego, czy pracuj¹ bezpoœrednio przy œcia-
nie wydobywczej, czy np. zajmuj¹ siê transportem urobku. Ka¿dy
górnik pracuje przy wydobyciu, brak jednego „ogniwa” sprawia, ¿e
ca³e wydobycie stoi. Tylko sk¹d mog¹ to wiedzieæ politycy z Warsza-
wy, którzy kopalnie znaj¹ z telewizji?

Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej W³adys³aw Kosiniak-Kamysz oraz
wicepremier i minister Gospodarki Janusz Piechociñski maj¹ przyje-
chaæ 30 stycznia do Katowic na spotkanie z górniczymi zwi¹zkami
zawodowymi. Co ciekawe takiej informacji nie posiadaj¹ szefowie gór-
niczych zwi¹zków. Wygl¹da na to, ¿e ministrowie maj¹ zwyczaj naj-
pierw informowaæ media, a potem dope³niæ formalnoœci zapraszaj¹c
zainteresowanych.

Jednoczeœnie minister og³osi³, ¿e projekt dotycz¹cy emerytur górni-
czych jest w konsultacjach spo³ecznych. W jakich konsultacjach? Tego
te¿ nie wiadomo. Jaros³aw Grzesik, przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej
Górnictwa Wêgla Kamiennego NSZZ „Solidarnoœæ” raz zainicjowa³
spotkanie, które odby³o siê w listopadzie ubieg³ego roku w Warsza-
wie. Z przedstawicielami resortu pracy rozmawiano w ramach Komisji
Trójstronnej. Niestety ani wtedy, ani do dzisiaj nie przedstawiono pro-
ponowanych zmian w emeryturach górniczych. Konsultacje spo³ecz-
ne „od¿y³y” w momencie, gdy Ministerstwo Gospodarki przes³a³o kil-
ka dni temu górniczym zwi¹zkom zawodowym faks z zapytaniem o
stanowiska pracy, na których wed³ug nas powinna przys³ugiwaæ eme-
rytura górnicza. Nie by³oby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, ¿e
tego samego dnia z rana minister pracy w stacji radiowej twierdzi³, ¿e
ma ju¿ gotowy projekt zmian…

Arogancja koalicji PO-PSL nie zna granic. W przypadku wielu ustaw
m.in. podniesienia wieku emerytalnego do 67 lat, kompletnie z nikim
siê nie konsultowali, zbagatelizowali ponad 2 mln podpisów pod wnio-
skiem „Solidarnoœci” o referendum w tej sprawie. Teraz na pokaz
chcieli opowiedzieæ spo³eczeñstwu bajkê, ¿e konsultuj¹ i pytaj¹ siê
osób, które ustawa dotyczy, o zdanie. A tu siê okazuje, ¿e ju¿ wszyst-
ko ustalone…

Praca 7 dni w tygodniu?!



Nowy wicepremier i minister Gospodarki Janusz Piechociñski zast¹pi³
na tych stanowiskach Waldemara Pawlaka. Pawlak raczej odsuwa³ w
czasie wprowadzenie drastycznych zmian w sprawie górniczych eme-
rytur. Piechociñski wrêcz przeciwnie, jest w swoim ¿ywiole i chce wpro-
wadzaæ, jak to ³adnie politycy mówi¹, tzw. „reformy”. Jego genialn¹
autorsk¹ propozycj¹ jest pomys³ pracy w kopalniach przez 7 dni w
tygodniu. Co to oznacza w praktyce? Górników nadal obowi¹zywa³by
piêciodniowy tydzieñ pracy , ale za pracê w soboty i niedziele nie
p³acono by podwójnie… Piechociñski nazywa to podniesieniem efek-
tywnoœci, wykorzystaniem zasobów ludzkich i ograniczeniem kosz-
tów wydobycia. Równie dobrze z górników mo¿na by zrobiæ wolonta-
riuszy, bêdzie jeszcze efektywniej.

Bilans roku ubieg³ego
i prognoza kolejnego

Co przyniós³ nam 2012 rok?
Zarówno z perspektywy kraju jak i regionu dominuj¹ negatywne ak-
centy. Wszystkich Polaków dotknê³o podniesienie wieku emerytalne-
go do 67 lat. Dotychczas kobiety pracowa³y do 60 lat a mê¿czyŸni do
65 lat. Tusk, Komorowski i Rostowski obiecywali przed wyborami, ¿e
nie bêd¹ podnosiæ wieku emerytalnego. Okres powyborczy zweryfi-
kowa³ prawdomównoœæ ww. polityków Platformy Obywatelskiej.

Haniebnym dokonaniem rz¹du Donalda Tuska jest zwiêkszenie za-
d³u¿enia Polski o ponad 350 mld z³ – jak nie wiêcej, bo czêœæ jest
skrzêtnie ukrywana choæby w celowych funduszach £atwo jest rz¹-
dziæ, gdy szasta siê cudzymi pieniêdzmi, sp³acaæ zad³u¿enie bêd¹ na-
sze wnuki, bo „superpremier” z kolesiami ca³y czas spogl¹da w stro-
nê Brukseli. Platforma Obywatelska pozostawi po sobie jedynie ogrom-
ny d³ug publiczny, bezrobocie, miliony emigrantów, zamkniête stocz-
nie i sprywatyzowane ostatnie pañstwowe spó³ki. Tusk nie pozostawi
po sobie niczego, za co kolejne pokolenia mog³yby mu dziêkowaæ.
Coraz bardziej utrudniony jest dostêp do opieki medycznej, brakuje
¿³obków i przedszkoli, co roku podwy¿szane s¹ wszelkiej maœci po-
datki, stawiane nowe fotoradary i zatrudniane armie urzêdników. Strach
pomyœleæ co bêdzie, jeœli Tusk porz¹dzi jeszcze kilka lat. Kreatywna
ksiêgowoœæ Rostowskiego i polityka Tuska przerzucania kryzysu na
barki Polaków w postaci podatków, prowadz¹ nas nad przepaœæ.

O naszym regionie Platforma Obywatelska ani na moment nie zapo-
mnia³a. Najpierw sprzedali 10% akcji Spó³ki, a nastêpnie dowalili KGHM-
owi podatkiem od miedzi i srebra. Dziêki temu na ³atanie dziury bu-
d¿etowej wyci¹gniêto w 2012 r. z Polskiej Miedzi ok. 1,2 mld z³. W tym
roku ju¿ wiadomo o 2 mld z³ w kolejnych latach. Nastêpnie zakupiono
kanadyjsk¹ Quadrê za ok. 10 mld z³. Nikogo z rz¹du nie interesuje fakt,
¿e za te pieni¹dze mo¿na by³o utworzyæ miejsca pracy w kraju zamiast
w Kanadzie. Inne pañstwa w czasie kryzysu sprowadzaj¹ produkcjê
do siebie – u nas robi siê odwrotnie. Mieliœmy te¿ referendum ws.
odwo³ania trzech samozwañczych przedstawicieli pracowników z Rady
Nadzorczej – tak naprawdê reprezentuj¹cych interesy Zarz¹du. W re-
ferendum pracownicy wyraŸnie powiedzieli co myœl¹ o takich pozo-
rantach, którzy reprezentuj¹ pracodawcê. Nastêpnie powo³ano na
drug¹ kadencjê prezesa Herberta Wirtha. Nikt tak dzielnie nie wype³nia
rozkazów „z góry”.

Skarb Pañstwa przeznaczy³ 50% zysku na dywidendê, co wymiot³o z
KGHM-u a¿ 5,6 mld z³. Mieliœmy te¿ kolejne wybory uzupe³niaj¹ce do
Rady Nadzorczej, w których za³oga wybra³a na trzy miejsca, dwóch
przedstawicieli „Solidarnoœci”. Skarb Pañstwa jako g³ówny akcjona-
riusz powo³a³ jedynie Bogus³awa Szarka z „Solidarnoœci”. Bezprawnie
nie powo³a³ m.in. Józefa Czyczerskiego, szefa Sekcji Krajowej Górnic-
twa Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ”. Jednym z g³ównych zadañ Za-
rz¹du KGHM w 2012 roku by³o ci¹ganie po s¹dach zwi¹zkowców, w
tym w³aœnie Józefa Czyczerskiego. Prawdopodobnie jest to zemsta za
strajk ostrzegawczy z 2009r. w obronie polskoœci KGHM i za manife-
stacjê z 2011r. sprzed biura Zarz¹du, gdy za³oga domaga³a siê pod-
wy¿ek.

Co czeka nas w 2013 roku?
Z pewnoœci¹ nic dobrego. Bêdzie to powtórka roku ubieg³ego, ewen-
tualnie ze zmianami na gorsze. Wy¿sze podatki i akcyza, nowe fotora-
dary, trudniejszy dostêp do s³u¿by zdrowia, wiêksze bezrobocie, ko-
lejne tysi¹ce m³odych ludzi wyje¿d¿aj¹cych z kraju za prac¹ i rosn¹ce
zad³u¿enie pañstwa. Z lokalnych spraw z pewnoœci¹ dojdzie do wy-

przeda¿y czêœci spó³ek z grupy kapita³owej KGHM. Rzekomo pod pre-
tekstem braku zwi¹zku tych spó³ek z ci¹giem produkcyjnym, a w rze-
czywistoœci rz¹d Donalda Tuska potrzebuje wyci¹gn¹æ wiêcej pieniê-
dzy z KGHM. Dlatego pobrana zostanie wysoka dywidenda oraz po-
datek od miedzi i srebra (jakieœ 2 mld z³ samego podatku). Istnieje
du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e zyski bêd¹ mniejsze ni¿ w poprzed-
nich latach, co odczuj¹ wprost pracownicy uzyskuj¹c ni¿sz¹ nagrodê
roczn¹. Minister Skarbu Pañstwa ju¿ zapowiada, ¿e KGHM zostanie –
przymusowo – zaanga¿owany w szereg projektów, a tak¿e zajmie siê
m.in. poszukiwaniem z³ó¿ w Kazachstanie. Nie wiadomo tylko sk¹d
weŸmie na to pieni¹dze. To bêdzie trudny rok, a pod rz¹dami Platfor-
my Obywatelskiej bêdziemy musieli przetrzymaæ jeszcze trudne trzy
lata. Pod warunkiem, ¿e miliony Polaków nie wyjd¹ na ulice.

Do dialogu trzeba zmusiæ si³¹
„Jeœli nic siê nie robi, pozoruje siê reformy, zad³u¿a siê kraj na niespo-
tykan¹ skalê, a rozwi¹zywanie realnych problemów zastêpuje PR-em,
katastrofa jest tylko kwesti¹ czasu” – mówi Piotr Duda w wywiadzie
dla Tygodnika Solidarnoœæ. Przewodnicz¹cy Komisji Krajowej w roz-
mowie z Markiem Lewandowskim zwraca uwagê, ¿e rz¹dz¹cy s¹ aro-
ganccy i nie chc¹ rozmawiaæ ze zwi¹zkami zawodowymi. „Czeka nas
d³ugi marsz, krew, pot i ³zy. Dialog na rz¹dzie trzeba wymusiæ. Trzeba
doprowadziæ do sytuacji, aby rz¹dz¹cym nawet do g³owy nie przysz³o
wprowadzaæ coœ bez konsultacji ze spo³eczeñstwem”.

Szef Zwi¹zku przedstawia obraz zmian, jakie mog¹ zajœæ na rynku
pracy po ewentualnych zmianach w Kodeksie pracy, do których d¹¿y
rz¹d. „Tak jak w pierwszej fali kryzysu przerzuc¹ koszty recesji na
pracowników. Pracownika bêdzie mo¿na zwalniaæ z dnia na dzieñ,
zatrudniaæ na jakieœ dziwne œmieciowe kontrakty, „oraæ” nim po kilka-
naœcie godzin dziennie, a w listopadzie wys³aæ na miesi¹c bezp³atne-
go. A przedsiêbiorcy z roku na rok notuj¹ coraz wiêksze zyski, które
zamiast inwestowaæ w gospodarkê, zamrozili na kontach. Mamy XIX-
wieczny kapitalizm i neoliberaln¹ chorobê, z któr¹ trzeba walczyæ ka¿-
dymi dostêpnymi œrodkami” – t³umaczy Duda. Przewodnicz¹cy pod-
kreœla, ¿e tylko zorganizowani pracownicy s¹ w stanie  przeciwstawiæ
siê pracodawcy. Zwi¹zki zawodowe to jedyny ratunek, bo przedsiê-
biorcy sami siê nie zmieni¹.

Duda zwraca uwagê, ¿e choæ „Solidarnoœæ” wróci³a do gry, nic nie jest
dane nikomu na zawsze. „Jeœli chcemy skutecznie zmieniaæ nasz¹
pracownicz¹ rzeczywistoœæ, ka¿dy musi wzi¹æ siê ostro do roboty.
Niektórym naszym dzia³aczom wydaje siê, ¿e jedyn¹ szans¹ na wiêksz¹
skutecznoœæ jest wystawienie kandydatów „S” do parlamentu. Po-
wiem krótko. Dziœ najwiêksza partia opozycyjna demonstruje na uli-
cach, bo w sejmie i senacie traktowana jest jak powietrze” – mówi
przewodnicz¹cy Komisji Krajowej. Ca³y wywiad na www.tygodniksoli-
darnosc.com

Szeœæ lat temu PO walczy³a
o wolnoœæ s³owa jak

o niepodleg³oœæ. Dziœ zapa³ os³ab³
Mo¿na tylko pozazdroœciæ politykom tego niezwyk³ego daru, jakim
jest lekkoœæ zapominania w³asnych s³ów i spraw, o które siê kiedyœ
walczy³o z takim przekonaniem. Taka na przyk³ad pos³anka Œledziñ-
ska-Katarasiñska jeszcze szeœæ lat temu zaciekle bi³a siê o wolnoœæ
s³owa i przestrzeganie dziennikarskich standardów. Wali³a w dzwony,
alarmuj¹c opiniê publiczn¹ o istnieniu sprzedajnych dziennikarzy na
us³ugach PiS. „Mamy prawo upominaæ siê o wolnoœæ s³owa i nieza-
le¿noœæ dziennikarzy. Mamy prawo upominaæ siê o ich prawo do za-
wodowej wolnoœci i rzetelnoœci. Niestety nie czyni¹ tego instytucje
ustawowo do tego zobligowane” – g³osi³ raport PO o mediach pu-
blicznych, którego Œledziñska-Katarasiñska by³a wspó³autork¹.

Jakoœ nie s³ysza³am, ¿eby pani pose³ upomnia³a siê o niezale¿noœæ
Cezarego Gmyza i wolnoœæ s³owa „Rzeczpospolitej”. Dziœ ju¿ nie grzmi,
¿e dziennikarze przychylni w³adzy „otrzymuj¹ nowe propozycje pracy,
zwiêkszaj¹c swoje zarobki i obecnoœæ w mediach”. Musia³aby wów-
czas pochyliæ siê nad losem Tomasza Lisa, który zapalczywie atakuje
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przeciwników politycznych nie tylko w swojej audycji, ale i tygodniku,
którego naczelnym jest stosunkowo od niedawna, a który na swym
koncie ma takie pere³ki manipulacji jak ostatnio choæby „Dzieñ œwira”.
Dziœ Œledziñskiej-Katarasiñskiej nie zajmuj¹ audycje Janiny Paradow-
skiej, która apeluje o opublikowanie drastycznych zdjêæ z katastrofy
smoleñskiej, a które kilka dni póŸniej pojawiaj¹ siê w internecie. I jesz-
cze cytat i dzie³a autorstwa PO: „Przecie¿ wolnoœæ wypowiedzi jest
prawdziwym fundamentem demokracji, bez którego nie s¹ mo¿liwe
inne swobody i prawa obywatelskie”. Ech, ³za siê w oku krêci na wspo-
mnienie te zapomnianej ju¿ bitwy PO o wolnoœæ mediów.

W Sieci (nr 2)

siê w oparciu o œredni¹ oprocentowania kredytów. W Polsce tzw. ustawa
antylichwiarska w 2006 r. ograniczy³a wysokoœæ oprocentowania do
czterokrotnoœci stopy lombardowej NBP. Niestety, szybko okaza³o siê,
¿e wyobraŸnia ustawodawcy nie dorównuje wyobraŸni po¿yczkodaw-
ców. Zaczêli oni pobieraæ najró¿niejsze op³aty, które nie by³y nazywa-
ne oprocentowaniem, ale sprawia³y, ¿e za po¿yczone pieni¹dze trzeba
by³o zap³aciæ wielokrotnie wiêcej, ni¿ by to wynika³o z ustawy. Zaczê³y
siê procesy wytaczane przez klientów, którzy czuli siê oszukani, w
mediach ukazywa³y siê materia³y o kolejnych sposobach na uzyska-
nie wy¿szej zap³aty za po¿yczkê, niektóre op³aty zaskar¿a³ Urz¹d Ochro-
ny Konkurencji i Konsumenta.

Co w tej sytuacji zrobi³ ustawodawca? Czy próbowa³ udoskonaliæ usta-
wê tak, ¿eby zminimalizowaæ mo¿liwoœæ jej obchodzenia? Wrêcz prze-
ciwnie. Postanowi³ usankcjonowaæ dzia³ania omijaj¹ce istniej¹ce pra-
wo. W 2011 r. wesz³a w ¿ycie ustawa o kredycie konsumenckim,
która pozwoli³a na wszelkie stosowane zabiegi podwy¿szania op³aty
za po¿yczkê, pod warunkiem poinformowania o tym klienta. W prak-
tyce oznacza to, ¿e polskie prawo zalegalizowa³o lichwê. O ile w Polsce
od momentu wprowadzenia ustawy o kredycie konsumenckim nie
jest to przestêpstwo, o tyle reszta definicji siê zgadza. Firmy kredytowe
wykorzystuj¹ to, ¿e wielu Polaków nie mo¿e wzi¹æ kredytu w banku,
bo nie sp³aca ju¿ zaci¹gniêtych zobowi¹zañ. Nak³adaj¹ te¿ na nich
œwiadczenia ra¿¹co odbiegaj¹ce od standardu rynku bankowego.

Jako przyk³ad niech pos³u¿y po¿yczka 5 tys. z³ na 19 miesiêcy. Osoba
decyduj¹ca siê na kredyt, w chyba najbardziej znanej firmie kredyto-
wej, zap³aci co tydzieñ 120 z³, co daje miesiêcznie ok. 500 z³. Przez
ca³y okres odda ok. 10 tys. z³, dwa razy wiêcej. Jak podaje Rzeczpo-
spolita w firmie Provident po¿yczka 200 z³ na 15 dni kosztuje 40 z³, co
daje roczn¹ rzeczywist¹ stopê oprocentowania wynosz¹c¹ 8000%.

wgospodarce.pl

Super fotograf
Jeœli ktoœ mia³ jeszcze odrobinê z³udzeñ w roku 2012, to na progu
2013 Donek ze swoj¹ ekip¹ nie pozostawiaj¹ ju¿ ¿adnych w¹tpliwoœci.
Za przymusow¹ mi³oœæ do Platformy i ministra Vincenta musimy bar-
dzo s³ono zap³aciæ. Co prawda bud¿et pañstwa jeszcze do koñca nie
zosta³ uchwalony, ale wszystko wskazuje na to, ¿e niemi³oœciwie pa-
nuj¹ca koalicja rz¹dowa PO-PSL dopchnie go kolanami, by wszystko
Donkowi i Vincentemu zagra³o. A gdyby opozycja za bardzo zaczê³a
krzyczeæ, to zawsze w odwodzie stoj¹ chêtni do wsparcia z Palikociar-
ni i SLD, oni zawsze super siê uzupe³niaj¹. Krach bud¿etowy i gospo-
darczy pcha siê drzwiami i oknami, nie omija te¿ zielonej wyspy Donka
cudotwórcy. Ludzie dos³ownie z dnia na dzieñ trac¹ pracê powiêksza-
j¹c strefê panuj¹cej w naszym kraju nêdzy. Widaæ to nawet na po-
dwórku KGHM, z roku na rok maleje liczba osób przyjmowanych do
pracy. Mimo, ¿e borykamy siê z niedoborem pracowników na stano-
wiskach robotniczych, to zza KGHM-owskiego biurka dokonuje siê
corocznych ciêæ. To im wychodzi najlepiej i najszybciej, w zamian
tworzy siê stanowiska pracy w biurze zarz¹du dla swoich partyjnych
kolesi. Oczywiœcie nie za takie mierne wynagrodzenie jakie dostaje na
starcie górnik.

Problemy bior¹ na swoje barki us³u¿ni dziennikarze na polecenie Donka,
ka¿d¹ najwiêksz¹ pora¿kê przekuj¹ w medialny sukces. Tak i tym ra-
zem zamiast budowaæ autostrady i poprawiaæ stan bezpieczeñstwa
na drogach wymyœlili, ¿e dostawi¹ wiêcej fotoradarów, bêd¹ mierzyæ
nam nawet œrednie prêdkoœci miêdzy bramkami, a my w ci¹gu roku
najlepszemu fotografowi zap³acimy do bud¿etu 1,5 mld z³. Musimy
podwoiæ nasz¹ czujnoœæ szczególnie w naszym regionie, poniewa¿
Zarz¹d KGHM doszukuje siê obni¿ki wydatków i zacz¹³ przygl¹daæ siê
kosztom dowozu pracowników do pracy. Jak nam przywal¹ jeszcze
podwy¿kê z tego tytu³u to mo¿e wzorem Chin bêdziemy musieli siê
przesi¹œæ na rowery… i jeszcze na wszelki wypadek uwa¿aæ na foto-
radary. Jak ktoœ kiedyœ powiedzia³, jak ju¿ nie mo¿e byæ lepiej to niech
bêdzie œmieszniej. Koszty i tak poniesie medialnie og³upiane spo³e-
czeñstwo.

Wra¿liwy

Cena g³upoty
Im dalej od ostatnich wyborów parlamentarnych, tym coraz bardziej
topnieje spo³eczne zaufanie do ekipy Donalda. Wp³yw na tak¹ sytu-
acjê nie maj¹ ujawniaj¹ce beznadzieje rz¹dów media, bo te s¹ w mniej-
szoœci, ale codzienna coraz trudniejsza sytuacja ekonomiczna pol-
skich rodzin. I trudno siê dziwiæ, ¿e pogarszaj¹ siê nastroje spo³eczne,
gdy z portfela musimy wysup³ywaæ coraz wiêcej z³otówek na zaspo-
kojenie podstawowych produktów ¿ywnoœciowych. Medialny pijar
pompowany na si³ê przestaje dzia³aæ, sprawdza siê odwieczna praw-
da, ¿e k³amaæ mo¿na tylko przez okreœlony czas, póŸniej k³amstwo i
k³amcy zaczynaj¹ mieæ coraz krótsze nogi. Zastanawiam siê czy ca³e
spo³eczeñstwo musi p³aciæ tak ogromn¹ cenê za naiwnoœæ czêœci,
która tym samym przefarbowanym politycznym judaszom daje siê
ok³amywaæ. Jakbyœmy zapomnieli, ¿e Donald i jego ekipa ju¿ w prze-
sz³oœci tworzyli takie ugrupowania jak Kongres Liberalno-Demokra-
tyczny i Uniê Wolnoœci, które skuba³y nas równie dosadnie.

Czy naprawdê szwankuje nam pamiêæ, dlaczego nie chc¹c uczyæ siê
na b³êdach innych, ze swoich równie¿ nie wyci¹gamy wniosków?
Wcale siê nie zach³ystujê, ¿e beznadziejnoœæ rz¹du Tuska doprowa-
dza do jego upadku i nagle nasze spo³eczeñstwo dostanie pozytyw-
nego olœnienia, ¿e zm¹drzejemy na tyle, i¿ nie pozwolimy na dalsze
ogo³ocenie naszych kieszeni. Szczególnie jeœli wœród nas górników
funkcjonuj¹ tacy, którzy bez ¿adnego skrêpowania publicznie twierdz¹,
¿e oni ca³e swoje ¿ycie byli i s¹ nieuczciwi. Kolejna publiczna wypo-
wiedŸ jednego z ludzi Jareczka (tego co ma medali wiêcej ni¿ towa-
rzysz Bre¿niew), ¿e dlatego tam nale¿y, bo oni dobrze krêc¹. Jak s³u-
cha siê takich bezsensownych bredni doros³ych ludzi, to zastana-
wiam siê czy znalaz³by siê jakikolwiek lekarz specjalista by takie trudne
przypadki leczyæ. Nie nale¿y siê zbytnio takimi przypadkami przejmo-
waæ, ale nie wolno ich nie zauwa¿aæ. Jak g³osi polskie przys³owie, a
ponoæ przys³owia s¹ m¹droœci¹ narodu, tylko zdrowe i silne ryby
p³yn¹ pod pr¹d. A z pr¹dem to wiadomo i g… poleci. Od lat zaliczam
siê do zdrowych i przekornych ryb, jak bêdzie nas zdecydowana wiêk-
szoœæ, nie bêdziemy truci nieprzyjemnym fetorem.

Zatroskany

Kwitnie lichwa.
Nie daj siê naci¹gn¹æ

Przed Bo¿ym Narodzeniem z ekranów telewizorów uœmiechniêci ak-
torzy zachêcaj¹ do zad³u¿ania siê, by œwiêta by³y bardziej radosne.
Przypominaj¹ kupców wypêdzonych ze œwi¹tyni przez Jezusa, bo chc¹
zarobiæ na religii, a przy okazji zachwalaj¹ kredyt na lichwiarskich wa-
runkach. W Polsce zgodnie z prawem oferuje siê po¿yczki, których
koszt siêga kilkunastu tysiêcy procent rocznie.

Popularna „Encyklopedia Powszechna” wydana w Warszawie w 2002
r. podaje: lichwa – przestêpstwo uregulowane wed³ug kodeksu kar-
nego, polegaj¹ce na wyzyskiwaniu przymusowego po³o¿enia innej
osoby przez zawarcie umowy nak³adaj¹cej na tê osobê obowi¹zek
œwiadczenia ra¿¹co niewspó³miernego w porównaniu ze œwiadcze-
niem wzajemnym.

W Niemczech i Francji próg dopuszczalnego oprocentowania ustala


