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Obud� siê Polsko!
Zgodnie z zapisami Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy w dniu
21 czerwca 2013 r. odby³o siê spotkanie stron ZUZP: Zarz¹du i zwi¹z-
ków zawodowych. Rozmowy przede wszystkim dotyczy³y analizy
realizacji wska�nika wzrostu wynagrodzeñ za 5 miesiêcy br. Praco-
dawca przedstawi³ te¿ bardzo interesuj¹cy �Raport o wynagrodze-
niach KGHM Polska Mied� S.A. za lata 2008-2012�. Dokument po-
twierdzi³ to o czym mówili�my od dawna � systematycznie pog³êbia
siê rozwarstwienie p³acowe. Go³os³owne okaza³y siê zapewnienia
prezesa o docenianiu górników. W przeci¹gu piêciu lat na stanowi-
skach nierobotniczych pod ziemi¹ �rednia p³aca ogó³em wzros³a o
20,3%, a na stanowiskach robotniczych pod ziemi¹ tylko o 17,2%,
co by³o nawet o 1,6% mniej od stanowisk robotniczych na po-
wierzchni (18,8%) � nie mówi¹c ju¿ stanowiskach
nierobotniczych na powierzchni.

Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ �Soli-
darno�æ� zwróci³a siê do Prezesa Zarz¹du z ¿¹da-
niem podjêcia natychmiastowych dzia³añ maj¹cych
na celu wyrównanie tej krzywdz¹cej dysproporcji.
Jeste�my przekonani, ¿e ta inicjatywa zyska po-
parcie pozosta³ych zwi¹zków zawodowych. Jesz-
cze gorzej sytuacja wygl¹da po odliczeniu z ogól-
nych �rednich p³ac wynagrodzenie osi¹gane za pra-
cê w soboty i niedziele. Oprócz dysproporcji za-
robkowych potwierdzaj¹ siê te¿ negatywne ten-
dencje w zatrudnieniu. W analizowanym okresie
zatrudnienie w kopalni wzros³o o 2,5%, a w Biurze
Zarz¹du � w dobie informatyzacji � o 41%! Bardzo
wyra�nie widaæ, ¿e w niektórych grupach zawodo-
wych na powierzchni stawki osobistego zaszere-
gowania nie mieszcz¹ siê w wide³kach opisanych
w ZUZP. Takie tendencje stawiaj¹ pytanie: czy ry-
gor tabel jest tylko dla pracowników do³owych?
Jeste�my przekonani, ¿e po usuniêciu ewident-
nych b³êdów i pomy³ek w Raporcie, powrócimy do
powa¿nej dyskusji, w jaki sposób zwiêkszyæ wy-
nagrodzenie pracownikom na stanowiskach robot-
niczych pracuj¹cych pod ziemi¹.

Ponadto prezes poinformowa³ o �osi¹gniêciach�
w rozwoju globalnym Polskiej Miedzi. �Solidar-
no�æ� bardzo negatywnie ocenia te inwestycje.
Chcieliby�my siê myliæ, aby ten optymizm inwe-
stycyjny nie zakoñczy³ siê tak jak w Kongo. Nowa
Pani Dyrektor Naczelna do spraw pracowniczych
poinformowa³a o realizacji programów HR i TPM.
�Solidarno�æ� swoj¹ ocenê na ten temat wyra¿a³a
ju¿ w Pryzmacie wielokrotnie. Na spotkaniu Prze-
wodnicz¹cy SKGRM podkre�li³, ¿e cele mo¿e s¹
s³uszne, ale realizacja kompromituj¹ca. Józef Czy-
czerski pyta³ czy po wprowadzeniu �5S� zwiêkszy
siê efektywno�æ i o ile zmniejszy siê koszt funkcjo-
nowania spó³ki. Na dzisiaj sprowadza siê to do za-
trudniania coraz to wiêkszej ilo�ci osób w admini-
stracji na bardzo wysokich grupach. W kopalni
�Rudna� zatrudniono Pani¹ Beatê C-M na 22 kate-
gorii z wykszta³ceniem socjologicznym. Czy orga-

nizowano w ogóle konkurs? Nie dosz³a do nas ¿adna informacja.
Bardziej wygl¹da to na: zapewnienie zleceñ dla zaprzyja�nionych
firm konsultingowych i dodatkowych etatów w administracji dla
osób powi¹zanych z parti¹ rz¹dz¹c¹. Czêsto s³yszymy od pracowni-
ków, ¿e prze³o¿eni powinni zapytaæ w anonimowej ocenie zaintere-
sowanych: �co s¹dz¹ o tych programach�. Jeste�my przekonani, ¿e
to jest ryzykowny pomys³, bo mamy do czynienia z ekip¹, która bez
skrupu³ów zniszczy ka¿dego kto ma odwagê mówiæ prawdê. Sys-
tem polityczny w Polsce jest chory i trzeba go zmieniæ, bo w innym
przypadku zniszcz¹ wszystko co jeszcze siê osta³o. Mówi siê co
innego, a co innego siê robi. Mój pies jak siê nudzi³ to liza³ pewn¹
czê�æ cia³a. Tê czynno�æ polecamy tym wszystkim, którzy bezkry-
tycznie ma³puj¹ wzorce z zachodu po to, aby usprawiedliwiæ swoj¹
nieudolno�æ. Wszystkim tym, a w szczególno�ci panu prezesowi
Wirthowi, proponujemy obejrzeæ film o mrówce pt. �Jak w firmie
ro�nie zatrudnienie� na www.kghm.sos.pl.



Przedstawicieli pracowników nie powo³ali, a spó³kê z
zysku oskubali

Kolejny minister
z³ama³ prawo

Walne zgromadzenie akcjonariuszy, z przewodni¹ rol¹ Minister-
stwa Skarbu Pañstwa, zdecydowa³o 19 czerwca o niepowo³aniu
przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej. Od 2011 r. to
ju¿ trzeci minister, który ³amie zapisy ustawy. Dodatkowo podjê-
to decyzjê o wyp³acie prawie 2 mld z³ dywidendy, podczas gdy
zarz¹d spó³ki proponowa³ � naszym zdaniem i tak ju¿ wygórowa-
ne � 1,6 mld z³. W dniu walnego zgromadzenia z Rad¹ Nadzorcz¹
po¿egna³o siê trzech cz³onków wybieranych przez akcjonariuszy,
a na ich miejsce powo³ano kolejnych.

Ministerstwo skarbu pañstwa jest najwiêkszym akcjonariuszem
Polskiej Miedzi. Posiadaj¹c 31,8%. udzia³ów, rz¹d Donalda Tuska de
facto przeg³osowuje wszystkie decyzje na walnym zgromadzeniu
akcjonariuszy. Zysk spó³ki za 2012 r. wyniós³ 4,87 mld z³. Na dywi-
dendê przeznaczono 1,96 mld z³, czyli 40 proc. ca³ego zysku. Nie
by³oby w tym nic dziwnego, gdyby nie kilka kwestii.

Donald Tusk, wbrew przedwyborczym obietnicom i spo³ecznym pro-
testom, nakaza³ w styczniu 2010 r. sprzeda¿ 10 proc. udzia³ów skar-
bu pañstwa w KGHM-ie. Na skutek zbycia pakietu akcji przez cztery
lata skarb pañstwa straci³ ju¿ 1,12 mld z³ z wyp³aconej dywidendy.
Po sprzeda¿y premier stwierdzi³, ¿e dywidenda z miedziowego kon-
cernu jest nieefektywna, wiêc trzeba opodatkowaæ wydobycie mie-
dzi i srebra. Tzw. podatek od niektórych kopalin to wydatek ok. 2
mld z³ rocznie, co jest gigantycznym obci¹¿eniem fiskalnym dla Pol-
skiej Miedzi. Gdyby tego by³o ma³o w 2012 r. miedziowa spó³ka za
ponad 10 mld z³ kupi³a kanadyjsk¹ firmê wydobywcz¹ Quadra FNX.
To nie koniec wydatków zwi¹zanych z t¹ inwestycj¹, poniewa¿ ok. 4
mld dolarów wyniesie koszt budowanej kopalni w Chile. Mimo to
KGHM razem z innymi spó³kami, w których udzia³ ma skarb pañstwa,
jest zmuszany do budowy elektrowni atomowej i wydobywania gazu
z ³upków, skupuje niepotrzebne pañstwowe spó³ki i anga¿uje siê w
inne irracjonalne projekty � tak¿e zagraniczne. Z powodu miliardów
zabieranych przez podatek od niektórych kopalin i wydanych na
zagraniczne inwestycje, brakuje funduszy na du¿e projekty w Pol-
sce, które stworzy³yby w czasie kryzysu miejsca pracy. Przez nie-
przemy�lane decyzje spó³kê zmusza siê do zad³u¿ania. Powy¿sze
praktyki s¹ ³udz¹co podobne do funkcjonowania gospodarki cen-
tralnie planowanej.

Na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy zapad³y decyzje personal-
ne. Przed rozpoczêciem obrad znajomy poprzedniego ministra,
Pawe³ Bia³ek, zrezygnowa³ z pe³nienia funkcji cz³onka rady nadzor-
czej. Dodatkowo walne zgromadzenie zdecydowa³o o odwo³aniu z
nadzoru spó³ki Dariusza Krawczyka i Ireneusza Piecucha. Na ich
miejsce powo³ano: Andrzeja Kidybê, Marka Panfila i Iwonê Zatorsk¹-
Pañtak. Wygl¹da na to, ¿e zmiany personalne by³y spowodowane
dymisj¹ ministra skarbu pañstwa Miko³aja Budzanowskiego i po-
wo³aniem na jego miejsce dotychczasowego sekretarza stanu w
ministerstwie administracji i cyfryzacji W³odzimierza Karpiñskiego,
który obsadzi³ radê nadzorcz¹ swoimi lud�mi.

Ponownie nie oby³o siê bez skandalu. Walne zgromadzenie akcjo-
nariuszy, pod dyktat przedstawiciela ministra skarbu pañstwa, nie
podjê³o uchwa³y dotycz¹cej powo³ania do rady nadzorczej wybra-
nych przez pracowników przedstawicieli. Od 2011 r. ju¿ trzeci mini-
ster skarbu pañstwa nie powo³uje Józefa Czyczerskiego i Leszka
Hajdackiego do rady nadzorczej. Ustawa o komercjalizacji i prywaty-
zacji przedsiêbiorstw pañstwowych jasno stanowi, ¿e wynik wybo-
rów pracowniczych jest wi¹¿¹cy dla walnego zgromadzenia akcjo-
nariuszy. Nawet S¹d Najwy¿szy stwierdzi³, ¿e walne zgromadzenie
akcjonariuszy powinno powo³aæ przedstawicieli pracowników do
rady nadzorczej. Uniemo¿liwienie im zasiadania w nadzorze spó³ki
by³o konieczne dla rz¹du Donalda Tuska, ¿eby skarb pañstwa móg³
sprzedaæ wszystkie udzia³y w spó³kach Polkomtel i Dialog, a nastêp-
nie kupiæ za ok. 10 mld z³ kanadyjsk¹ spó³kê Quadra FNX. Obecno�æ
reprezentacji pracowniczej w radzie nadzorczej utrudni³aby podjê-
cie takich decyzji.

Dzieñ po Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy rzecznik Komitetu
Obrony Praw Pracowniczych Miros³aw Drabczyk, napisa³ list otwar-
ty do Ministra Skarbu Pañstwa W³odzimierza Karpiñskiego, pod któ-
rym podpisali siê te¿ cz³onkowie Komitetu. List dotyczy niepowo-
³ania kolejny ju¿ raz prawomocnie wybranych przedstawicieli
za³ogi do Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied� S.A. VIII kaden-
cji. List wys³ano te¿ do wiadomo�ci Prezydenta RP, Prezesa Rady
Ministrów, Rzecznik Praw Obywatelskich, Przewodnicz¹cego Komi-
sji Krajowej NSZZ �Solidarno�æ� i Mediów.

LIST OTWARTY

Komitet Obrony Praw Pracowniczych zwraca siê do Pana jako Mini-
stra Skarbu Pañstwa o wyja�nienie, dlaczego kolejny ju¿ raz, ³ami¹c
art. 14 pkt. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i
prywatyzacji przedsiêbiorstw pañstwowych, przedstawiciel skarbu
pañstwa zag³osowa³ przeciw podjêciu uchwa³y o powo³aniu wybra-
nych w prawomocnych wyborach przedstawicieli pracowników.
Przedstawiona oficjalnie na WZA po g³osowaniu w tej sprawie argu-
mentacja:

�(�) analiza wykonana przez akcjonariusza jakim jest skarb
pañstwa wykaza³a, ¿e przepisy nie zabraniaj¹ akcjonariuszowi
indywidualnej oceny kandydata. To jest podstaw¹ do podjêcia
takiej, a nie innej decyzji (�)� stanowi kuriozum i w ¿aden spo-
sób nie wyja�nia naruszenia obowi¹zuj¹cego prawa. Zwracam siê z
wnioskiem o ujawnienie i przekazanie nam owej analizy. Zapis lite-
ralny cytowanej wy¿ej ustawy, mówi¹cy o tym, ¿e: �(�) Cz³onkowie
rad nadzorczych, o których mowa w ust. 1, wybierani s¹ w wybo-
rach bezpo�rednich, tajnych, przy zachowaniu zasady powszech-
no�ci. Wynik wyborów jest wi¹¿¹cy dla walnego zgromadzenia�
jest jednoznaczny i potwierdzony w orzeczeniu S¹du Najwy¿szego z
28 maja br. Próby t³umaczenia siê opiniami, analizami lub czymkol-
wiek innym, stanowi¹ tylko nieudolne odwrócenie uwagi od praw-
dziwych powodów tej decyzji. Nadal trwa polityczna nagonka oraz
³amanie prawa i to ju¿ przez kolejn¹ ekipê Ministerstwa Skarbu Pañ-
stwa. To pokazuje jednoznacznie, co organy pañstwa s¹dz¹ o obo-
wi¹zuj¹cym w Polsce prawie.

W dniach 12-13 marca 2013r. odby³y siê ju¿ czwarte wybory przed-
stawicieli za³ogi do rady nadzorczej w tej samej VIII kadencji. Pretek-
stem �medialnym� do niepowo³ywania i naruszenia art. 14 ustawy o
komercjalizacji i prywatyzacji przedsiêbiorstw pañstwowych by³a
poprzednio � jak widaæ tak¿e obecnie � awantura sprowokowana
przez zarz¹d, która mia³a miejsce podczas wys³uchania publicznego
zorganizowanego przez w³a�nie zarz¹d w dniu 05.05.2011 r. Dys-
kredytowanie autentycznych przedstawicieli za³ogi, wskazanych ju¿
po raz trzeci przez pracowników w wyborach, posiadaj¹cych wielo-
letni sta¿ w firmie oraz bogate do�wiadczenie w organie nadzor-
czym spó³ki trwa nadal. Zarz¹d wynaj¹³, za pieni¹dze spó³ki, wyspe-
cjalizowane firmy od czarnego piaru, których zadaniem by³o dyskre-
dytowanie autentycznych przedstawicieli za³ogi w radzie nadzorczej
i wytworzenie antyzwi¹zkowej atmosfery. Dzia³ania te okaza³y siê
nieskuteczne, gdy¿ pracownicy nie zmienili opinii o swoich przed-
stawicielach.

Zarz¹d z premedytacj¹ wykorzystuje zainscenizowan¹ przez siebie
prowokacjê z 5 maja 2011 r., czarny piar oraz niewiedzê kolejnych
ministrów do wydawania decyzji o nie powo³aniu wybranych przed-
stawicieli pracowników do rady nadzorczej za rzekomy udzia³ w tzw.
awanturze przed biurem zarz¹du. Do dnia dzisiejszego przeciwko
tym osobom policja ani prokuratura nie wszczê³y ¿adnego postê-
powania, nie sporz¹dzono równie¿ aktu oskar¿enia, nie toczy siê
¿adne dzia³anie s¹dowe dotycz¹ce ich udzia³u w w/w �awantu-
rze�. Ten sam mechanizm postêpowania podsuwany jest kolej-
nym ministrom.

W dniu 28 czerwca 2012 r. podczas walnego zgromadzenia akcjo-
nariuszy to samo wyimaginowane zdarzenie wykorzystano jako pre-
tekst do nieudzielania absolutorium wy¿ej wymienionym cz³onkom
RN za 6 miesiêcy 2011 roku. Powtórzono ten sam scenariusz ofi-
cjalnego milczenia i medialnej sugestii, ¿e ma to zwi¹zek z wydarze-
niem sprzed biura zarz¹du z 5 maja 2011 r. W procesie s¹dowym
pe³nomocnik firmy nie u¿ywaj¹c tego argumentu t³umaczy³, ¿e �ak-
cjonariusze mog¹ podj¹æ ka¿d¹ decyzjê� � nie bacz¹c na to, ¿e mamy
do czynienia ze spó³k¹ notowan¹ w indeksie WIG20 na warszaw-
skiej gie³dzie. Z perspektywy czasu widaæ, ¿e opisane wy¿ej dzia³a-



nia podjête przez zarz¹d kierowany przez Herberta Wirtha mia³y okre-
�lony cel. W tym czasie podjêto strategiczne decyzje dla KGHM Pol-
ska Mied� S.A. pozbyto siê udzia³ów w Polkomtelu, które mia³y po-
s³u¿yæ jako zabezpieczenie funkcjonowania górnictwa miedziowe-
go w Polsce w przypadku dekoniunktury oraz podjêto ryzykown¹
decyzjê o zainwestowaniu, poprzez �raje podatkowe�, 10 mld PLN w
Kanadzie. Obawiaj¹c siê ludzi, którym autentycznie zale¿y na tym,
aby przemys³ miedziowy rozwija³ siê i dostarcza³ przychody do bu-
d¿etu pañstwa, pod ich wymuszon¹ celowo nieobecno�æ podjêto
decyzje, które ju¿ s¹ brzemienne w skutkach i na pewno zawa¿¹ na
funkcjonowaniu przemys³u miedziowego w Polsce.

W pañstwie demokratycznym, jakim obecnie mieni siê Polska, Mini-
ster Skarbu Pañstwa winien przestrzegaæ obowi¹zuj¹cego porz¹d-
ku prawnego i nie stawiaæ siê ponad prawem.

Problem z wentylacj¹
Po licznych apelach i interwencjach pracowników Oddzia³u ZG �Rudna�
� g³ównie szybu R-IX � w sprawie beznadziejnych warunków wentylacyj-
nych na ³a�niach górniczych, przewodnicz¹cy Józef Czyczerski w imieniu
Komisji Zak³adowej NSZZ �Solidarno�æ� O/ZG �Rudna� zwróci³ siê w tej
sprawie do Dyrektora Naczelnego Oddzia³u. W przes³anym pi�mie prze-
wodnicz¹cy wnioskuje o pilne przeprowadzenie pomiarów i podjêcie dzia-
³añ, które doprowadz¹ do udro¿nienia wentylacji. Dziêki temu pracowni-
cy bêd¹ mogli przebieraæ siê w cywilizowanych warunkach � jak przysta-
³o na �wiatowej przecie¿ s³awy spó³kê. Problem jest dobrze znany praco-
dawcy, poniewa¿ sytuacja powtarza siê w okresach letnim i zimowym.

W momencie kierowania Pryzmatu do druku przysz³a odpowied�: �(�) w
dniu 22.06.2013r. wraz z pracownikami oddzia³u Energetyki zosta³y pod-
jête dzia³ania maj¹ce na celu poprawienie cyrkulacji i wymiany powietrza
w ³a�niach górniczych rejonu szybu R - IX, dokonano czyszczenia kratek
wentylacyjnych, oraz regulacji kierunku oraz prêdko�ci nawiewu. Wyni-
kiem tych zabiegów temperatura w ³a�niach nieznacznie spad³a i osi¹gnê-
³a wynik w granicach 26-27 st. C. W celu dokonania znacz¹cych uspraw-
nieñ wentylacji w ³a�niach tego rejonu przyst¹piono do przeprojektowa-
nia systemu wentylacji, projekt wykonano i zatwierdzono do realizacji.
Obecnie trwa wybór wykonawcy us³ugi.� Bêdziemy przygl¹daæ siê roz-
wi¹zywaniu tego problemu.

�Solidarno�æ� zg³osi³a uwagi do Regulaminu Rady Bezpie-
czeñstwa Pracy

Poprawki do Regulaminu
Staraj¹c siê podnie�æ poziom bezpieczeñstwa pracy Sekcja Krajowa Gór-
nictwa Rud Miedzi NSZZ �Solidarno�æ� przedstawi³a uwagi i wnioski do
Regulaminu Rady Bezpieczeñstwa Pracy przy KGHM Polska Mied� S.A.
Proponowane zmiany dotycz¹ 3 paragrafów i 10 punktów regulaminu.
�Solidarno�æ� wnosi o poszerzenie sk³adu rady o Zak³adowych Spo³ecz-
nych Inspektorów Pracy wszystkich Oddzia³ów, a uchwa³y powinny byæ
podejmowane w g³osowaniu tajnym. Niezbêdne jest przeprowadzanie
co kwarta³ oceny stanu bezpieczeñstwa i higieny pracy w Oddzia³ach.
Zwi¹zek proponuje te¿ poszerzenie zapisu dotycz¹cego �opiniowania
podejmowanych w Oddzia³ach KGHM inicjatyw� o �dzia³ania profilak-
tyczne wynikaj¹ce z analizy zdarzeñ potencjalnie wypadkowych, wypad-
ków przy pracy oraz zapobiegaj¹cych wypadkom i chorobom zawodo-
wym�.

Jednym z postulatów jest nowy punkt mówi¹cy o �wprowadzeniu do
stosowania rejestru zdarzeñ oraz realizacji dzia³añ profilaktycznych wyni-
kaj¹cych z analizy zdarzeñ powtarzalnych�. W kwestiach organizacyjnych
rady �Solidarno�æ� wnioskuje o mo¿liwo�æ rozpatrywania zdania odrêb-
nego na kolejnym posiedzeniu Rady, a w wa¿nej dla bezpieczeñstwa
pracowników sprawie, w ci¹gu trzech dni od posiedzenia. Propozycja
zwi¹zku daje mo¿liwo�æ wniesienia do porz¹dku obrad problemu, który
mo¿e zg³osiæ ka¿dy cz³onek Rady. Ostatni¹ kwesti¹ poruszon¹ przez �So-
lidarno�æ� jest protoko³owanie posiedzeñ Rady i regulacja zwi¹zanych z
tym procedur. Proponowane zmiany wys³ano na pi�mie G³ównemu In¿y-
nierowi BHP przy KGHM Polska Mied� S.A.

Ukrad³em i co mi zrobicie
Po raz trzeci w tej kadencji rady nadzorczej KGHM przedstawiciele
Ministerstwa Skarbu Pañstwa odmówili Józefowi Czyczerskiemu pra-
wa do udzia³u w jej pracach. Do rady nie zosta³ powo³any, mimo ¿e
pracownicy spó³ki trzykrotnie wiêkszo�ci¹ g³osów wybrali go na
swojego przedstawiciela. Z Józefem Czyczerskim, przewodnicz¹-
cym Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ �Solidarno�æ�,
rozmawia Beata Gajdziszewska.

Jak przedstawiciele skarbu pañstwa uzasadnili swoj¹ kolejn¹ ju¿
decyzjê o niepowo³aniu Pana w sk³ad rady nadzorczej KGHM?
W uzasadnieniu stwierdzono: �mimo ¿e g³osowanie jest tajne, to si³a
g³osów jest oczywista. Analiza wykonana przez akcjonariusza, jakim
jest skarb pañstwa wskazuje, ¿e przepisy nie zabraniaj¹ akcjonariuszo-
wi indywidualnej oceny kandydatów. To jest podstaw¹ do podjêcia
takiej, a nie innej decyzji�. Te s³owa przywodz¹ na my�l scenê z filmu
�Mi��, gdy w szatni zgin¹³ p³aszcz, a szatniarz mówi: ukrad³em i co mi
zrobicie. Po raz kolejny nie powo³ano mnie do rady nadzorczej, mimo ¿e
w wyborach za³oga odda³a na mnie najwiêcej g³osów. Ignorancja pra-
wa przez ten rz¹d siêga szczytu, bo przecie¿ jasny jest zapis ustawy o
komercjalizacji i prywatyzacji przedsiêbiorstw, ¿e wynik wyborów re-
prezentantów za³ogi do rady nadzorczej jest wi¹¿¹cy dla WZA. W usta-
wie nie ma te¿ mowy o indywidualnej ocenie kandydatów wybranych
wcze�niej przez za³ogê. Potwierdza siê to, co powiedzia³ by³y ju¿ mini-
ster z PO, ¿e Polska jest dzikim krajem. Ja siê pod jego s³owami podpi-
sujê, bo PO pokazuje coraz bardziej bezwzglêdne, antypracownicze
oblicze. Ta partia ³amie prawo i nikt nie ponosi za to ¿adnej odpowie-
dzialno�ci.

Jak Pan s¹dzi, dlaczego rz¹d wzbrania siê, by przedstawiciel za³ogi
bra³ udzia³ w pracach rady nadzorczej jednej z najbardziej strate-
gicznych firm w Polsce?
Dla rz¹dz¹cych bardzo niewygodne jest, je�li kto� dobrze zna przedsiê-
biorstwo, wie, jakie s¹ podstawowe zagro¿enia dla jego funkcjonowa-
nia, i patrzy na rêce uk³adu politycznego, który bezkrytycznie obsadza
wszystkie stanowiska swoimi lud�mi. Nie powo³uj¹c mnie do rady nad-
zorczej, zwi¹zek i ca³a za³oga odciête zosta³y od wszystkich informacji
dotycz¹cych strategicznych decyzji w spó³ce. Zastanawiaj¹ce, ¿e w
okresie, gdy w sk³adzie rady pozostaje luka, podjête zosta³y strategicz-
ne dla spó³ki decyzje, które stanowi¹ fundamentalne zagro¿enie dla
funkcjonowania przemys³u miedziowego w Polsce. KGHM m.in. wy-
sprzeda³ aktywa telekomunikacyjne, które w okresie dekoniunktury mia³y
byæ gwarancj¹ dla funkcjonowania firmy oraz utrzymania miejsc pracy.
Pieni¹dze ze sprzeda¿y wyprowadzone zosta³y przez raje podatkowe na
inwestycje w Kanadzie. Wszyscy rozs¹dni zdaj¹ sobie sprawê, ¿e to
tylko i wy³¹cznie rz¹dz¹cy w Polsce uk³ad polityczny pozwoli³ na wypro-
wadzenie ponad 10 mld z³, zamiast tworzyæ miejsca pracy w naszym
kraju.

Jest fajnie, je¿eli ceny miedzi na gie³dzie londyñskiej utrzymuj¹ siê na
�rednim poziomie, ale je�li zaczn¹ spadaæ poni¿ej kosztów produkcji, to
zacznie siê dramat nie tylko ca³ego przedsiêbiorstwa, ale równie¿ regio-
nu. Przewidujê, ¿e wtedy dzisiejsi decydenci pochowaj¹ siê po k¹tach i
nikt nie we�mie na siebie odpowiedzialno�ci za utratê bardzo efektyw-
nego przemys³u miedziowego, który dostarcza ogromne pieni¹dze do
bud¿etu pañstwa.

Znów bêdzie siê Pan upominaæ w s¹dzie o sprawiedliwo�æ?
Próby dochodzenia w s¹dzie I, II i III instancji okaza³y siê ma³o skutecz-
ne, bo rz¹d nic sobie nie robi z decyzji S¹du Najwy¿szego, która potwier-
dza, ¿e je�li wybory s¹ przeprowadzone zgodnie z prawem to ich wynik
jest dla WZA wi¹¿¹cy. S¹dzê, ¿e bez odwo³ania siê do instytucji europej-
skich nic siê w tej sprawie nie da zrobiæ. W Polsce w³adza jest monoli-
tem, wszystkie instytucje opanowane s¹ przez przedstawicieli PO. W
tym przypadku podjêcie jakichkolwiek interwencji prawnych jest walk¹
z wiatrakami. Przeciêtny obywatel jest bezsilny i bezbronny wobec tej
mafii politycznej, która wydaje na kogo� wyrok i potem konsekwentnie
go realizuje.

Jakim echem w�ród za³óg spó³ki odbi³o siê kolejne zlekcewa¿enie
przez rz¹dz¹cych ich wyboru?
Pracownicy s¹ w�ciekli, ale jest to bezradna w�ciek³o�æ. Ja nie zamie-
rzam namawiaæ ich do protestów, bo zdajê sobie sprawê, ¿e ka¿da
próba zak³ócenia produkcji prze³o¿y siê na ich wynagrodzenia. Niepo-
wo³anie mnie do rady nadzorczej odbieram jako szykanowanie za dzia-
³alno�æ zwi¹zkow¹.
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Ministerstwo
ro�nie w si³ê

PSL d³ugo nie mog³o doczekaæ siê swojego wiceministra finansów.
Co nie uda³o siê Waldemarowi Pawlakowi, og³osiæ móg³ triumfalnie
jego nastêpca - Janusz Piechociñski. Premier Donald Tusk zgodzi³
siê, aby nowym wiceministrem w Ministerstwie Finansów zosta³a
osoba rekomendowana przez ludowców. Zg³oszona przez PSL Do-
rota Podedworna-Tarnowska ze Szko³y G³ównej Handlowej by³aby
ju¿ dziewi¹tym wiceministrem finansów w resorcie kierowanym przez
Jacka Rostowskiego. Wicepremier Rostowski, szykuj¹c siê najwy-
ra�niej na przyjêcie do swojego resortu nowego cz³owieka, dla za-
chowania �równowagi si³� reprezentowanych przez koalicyjne ugru-
powania, w ostatnich miesi¹cach przyj¹³ na stanowiska wicemini-
strów dwoje pos³ów Platformy Obywatelskiej: Izabelê Leszczynê (to
nic, ¿e polonistka) i Janusza Cichonia. A je�li kto� my�la³, i¿ dymisja

Czas egzaminów
Dzieci i m³odzie¿ maj¹ ju¿ wystawione oceny, kolejny rok szkolny za
sob¹ i czas dwumiesiêcznego odpoczynku za pasem. Nie wszyscy w
jednakowy sposób i z takim samym zaanga¿owaniem podchodzili
do nauki, a w zwi¹zku z tym ró¿ne otrzymywali oceny. My jako ojco-
wie, matki, babcie, dziadkowie, mimo ¿e nie uczêszczamy na zajêcia
szkolne, tak¿e prawie codziennie zdajemy jaki� egzamin z naszej
m¹dro�ci w podejmowanych decyzjach czy odpowiedzialno�ci za
nasze rodziny. Tak szanowni Pañstwo dzisiaj w ró¿nym towarzy-
stwie, w autobusie, sklepie, kolejce do lekarza ci¹gle s³ychaæ kryty-
kê i narzekania jak to �le i ciê¿ko. Przez brak pracy, �mieciow¹ umo-
wê lub niskie zarobki coraz czê�ciej brakuje na podstawowe artyku-
³y spo¿ywcze. Nie twierdzê, ¿e narzekaj¹cy nie maj¹ racji, jedno tylko
pozostaje �ale�: czy ci¹g³ym narzekaniem zmienimy albo poprawimy
swoj¹ sytuacjê, naszych rodzin lub wnuków? Oczywi�cie, ¿e nie i
przynajmniej w najbli¿szym czasie nie widzê jakiejkolwiek mo¿liwo-
�ci zmiany na lepsze. Bo któ¿ mia³by to zrobiæ politycy PO, PSL,
Lewicy czy Ruchu Palikota? Oni ju¿ pokazali jaka jest ich wiarygod-
no�æ zarówno jako rz¹dz¹cy, jak i opozycja. Niestety oni ju¿ robi¹
kolejne przymiarki, jak ograæ sko³owacia³e spo³eczeñstwo, które w
wiêkszo�ci nic nie robi³o i nic nie robi, by zmieniæ tê sytuacjê.

Czêsto z lenistwa i w³asnej wygody nie uczestniczymy w wyborach,
nie anga¿ujemy siê w ¿adne wiece czy manifestacje przeciwko takiej
sytuacji. Wiêc kto ma za nas to zrobiæ? Amerykanie, Niemcy, Angli-
cy? Przecie¿ oni patrz¹ tylko ile jeszcze z nas mog¹ wydoiæ. Traktuj¹
nas jako tani¹ si³ê robocz¹ i rynek zbytu swoich towarów. Z przera-
¿eniem patrzê na to co dzieje siê w naszym kraju i a¿ skóra cierpnie
na widok beztroskiej nieodpowiedzialno�ci ludzi. Bra³em w ostat-
nim okresie czynny udzia³ w kilku manifestacjach. Wolimy posie-
dzieæ na dzia³ce, na ³aweczce przed blokiem z puszk¹ piwa lub zza
firanki okna zrobiæ kilka zdjêæ. Rz¹dz¹cy widz¹c tysi¹ce protestuj¹-
cych i miliony narzekaj¹cych oczekuj¹cych na cud, nie przestrasz¹
siê naszego narzekania. Tylko razem, niepodzieleni w masowym pro-
te�cie mamy szansê zmieniæ nasz¹ dramatyczn¹ sytuacjê. �Solidar-
no�æ� na wrzesieñ szykuje kolejny sprawdzian dla wszystkich, po-
czynaj¹c od wielkiej manifestacji w Warszawie i koñcz¹c na ogólno-
polskim strajku na wzór marcowego strajku generalnego na �l¹sku.
To ju¿ nied³ugo, zobaczymy czy zdamy ten egzamin. Je�li nie, to
jeszcze trochê to nawet ponarzekaæ nam nie pozwol¹ i pozostanie
tyraæ za grosze a¿ do �mierci, bo na emeryturê nie ma co liczyæ.

Zatroskany

- w ubieg³ym roku - z funkcji wiceministra finansów i pe³nomocnika
do spraw wprowadzenia w Polsce waluty euro Ludwika Koteckiego
oznacza odchudzenie wysokiej kadry w resorcie finansów, to siê
grubo myli³. W po³owie zesz³ego roku, w wyniku zarz¹dzenia pre-
miera Donalda Tuska, utworzono w Ministerstwie Finansów nowe
stanowisko - w rezultacie by³y wiceminister Kotecki funkcjonuje
aktualnie, jako g³ówny ekonomista Ministerstwa Finansów.

Mo¿na tylko spekulowaæ, po co ministrowi Rostowskiemu tak du¿y
sztab zastêpców. Byæ mo¿e wicepremier ma ambicje - jako pierwszy
w�ród ministrów rz¹du Tuska - wystawienia z³o¿onej z kierownictwa
swojego resortu pe³nej dru¿yny pi³karskiej. Niewykluczone te¿, ¿e
potrzebuje coraz wiêkszej liczby wiceministrów, aby byli w stanie
zliczyæ przyrastaj¹ce w zastraszaj¹cym tempie kolejne miliardy z³o-
tych, na które zad³u¿a nas rz¹d Platformy Obywatelskiej i polskiego
Stronnictwa Ludowego. Niewykluczone te¿, ¿e polityka zatrudnie-
niowa ministra Rostowskiego to fundament rz¹dowego programu
walki z bezrobociem, który ju¿ sprawi³, i¿ w obecnym okresie - roz-
poczêcia robót sezonowych - rz¹dz¹cy mog¹ siê pochwaliæ spad-
kiem stopy bezrobocia a¿ o jedn¹ dziesi¹t¹ procenta. Bez w¹tpienia
liczne grono wiceministrów, chc¹cych zarobiæ na pobierane pensje,
mo¿e wp³yn¹æ na wysyp kolejnych pomys³ów na to, jak z kieszeni
obywateli wyci¹gn¹æ kolejne �rodki do bud¿etu pañstwa, w którym
wydatki w coraz wiêkszym stopniu rozje¿d¿aj¹ siê z realizowanymi
dochodami. W koñcu co 11 g³ów, to nie 5 czy 6 � jak w �konkuren-
cyjnych� resortach. W ci¹gu najbli¿szych miesiêcy mo¿emy wiêc
byæ �wiadkami propozycji, które pobij¹ akcje zwi¹zane z rozstawia-
niem po Polsce fotoradarów, czajeniem siê z bloczkami mandatów
na rowerzystów, og³aszaniem interpretacji, ¿e za zafundowane pra-
cownikom w t³usty czwartek p¹czki nale¿y zap³aciæ podatek docho-
dowy i sk³adkê na ZUS, czy choæby z planowaniem, ile razy w tygo-
dniu mo¿na przekroczyæ granicê pañstwa z Rosj¹, aby nie zap³aciæ
c³a za zatankowane paliwo. Kasa musi siê zgadzaæ, a na pewnych
rzeczach, jak pokazuje rzeczywisto�æ, bud¿et pañstwa nie jest w
stanie zaoszczêdziæ. Dopóki w zwi¹zku z finansowaniem partii poli-
tycznych z bud¿etu pañstwa ka¿dy zaprzyja�niony z parti¹ �Rycho�
bêdzie mia³ trudno�ci w oficjalnym sponsorowaniu partii, z któr¹
chce robiæ interesy, dopóty na statutowe wydatki trzeba wydawaæ z
pañstwowej kasy. A co by by³o, gdyby jednej z najwiêkszych partii w
naszym kraju zabrak³o nagle na dotacjê bud¿etow¹ na sfinansowa-
nie - oczywi�cie w ramach �dzia³alno�ci statutowej� tej partii - zaba-
wy w nocnym klubie albo, co jeszcze gorsze, na wynajêcie boiska w
celu poharatania sobie w ga³ê?

Nasz Dziennik, Artur Kowalski

W wieku 32 lat tragicznie odszed³ od nas,
gin¹c � 19 czerwca 2013r. � na stanowisku pracy,
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