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Pomimo zad³u¿enia KGHM-u rz¹d nakaza³ spó³ce wspó³pracê przy budowie elektrowni atomowej  inwestycji wartej w
tym momencie ponad 50 mld z³

Grad, Donek i ATOM-ek
Ponad 10 mld z³ wydanych na inwestycje w Kanadzie, Chile i USA,
wyp³ata 2 mld z³ dywidendy, dodatkowe ponad 3,5 mld z³ na uruchomienie chilijskiej kopalni Sierra Gorda (jeli nie wiêcej) i 2 mld z³ na
podatek od niektórych kopalin. Wymieniaj¹c tylko te cztery kwestie
widaæ jak na d³oni, ¿e wydatki narzucone Polskiej Miedzi przez rz¹dz¹c¹ Platformê Obywatelsk¹ s¹ zatrwa¿aj¹ce. Do tego dochodz¹
jeszcze pozosta³e podatki standardowo p³acone przez przedsiêbiorstwa w Polsce  choæ i z tym bywa ró¿nie (patrz strefy ekonomiczne).
Mog³oby siê wydawaæ, ¿e na tym siê skoñczy, ale po oskubaniu kury
znosz¹cej z³ote jaja rz¹d Donalda Tuska postanowi³ zrobiæ z niej rosó³.
Kolejnym pomys³em kreatorów dzikiego kraju jest inwestycja w energetykê j¹drow¹. £¹czny koszt budowy wyniesie ponad 50 mld z³. KGHM
kupi 10% akcji spó³ki PGE EJ1 i wy³o¿y dziesi¹t¹ czêæ funduszy na
budowê. Tylko sk¹d wzi¹æ pieni¹dze na ten cel? 5 mld z³ nie spadnie jak
manna z nieba. Spó³ka jest zad³u¿ona, a prezes zapowiedzia³ zaci¹gniêcie
kolejnego kredytu na wyp³atê dywidendy. KGHM ju¿ nie ma zysków, bo
widaæ to po wyp³aconych pracownikom nagrodach. Jak bardzo Platforma Obywatelska rêkami rady nadzorczej, zarz¹du i prezesa Wirtha ma
zamiar zad³u¿aæ KGHM?!
Wielki powrót
Ostatnio media informowa³y o powrocie do resortu skarbu pañstwa wiceministra Zdzis³awa Gawlika. Dla przypomnienia  by³ ju¿ zastêpc¹ Aleksandra Grada w tym ministerstwie. Grad jest obecnie prezesem spó³ek
PGE Energetyka J¹drowa i PGE EJ1. Wygl¹da na to, ¿e Gawlik chce
umocniæ stanowisko swojego pryncypa³a, dlatego zaraz po powrocie
zawi¹za³ koalicjê czterech spó³ek: PGE, Tauron, Enea i KGHM, które wspólnie maj¹ wybudowaæ elektrowniê atomow¹. Dziêki temu, Gradowi nie
grozi ju¿ utrata funkcji, które ka¿dego miesi¹ca przynosz¹ mu ok. 100 tys.
z³otych, przy niewspó³miernie ma³ych nak³adach pracy.
Kasê zrobi nie tylko Grad. Przy okazji zarobi¹ znane temu rz¹dowi firmy
zajmuj¹ce siê projektowaniem, badaniami rodowiskowymi i geologicznymi, opracowywaniem strategii itp. Zastanawiaj¹ce jest, ¿e rz¹d inwestuje w energiê atomow¹, która wzglêdem innych róde³ energii jest
bardzo droga (uwzglêdniaj¹c utylizacjê odpadów). Uran i technologie
potrzebne do produkcji energii s¹ w posiadaniu innych pañstw (m.in.
Francji, Japonii i USA). Damy zarobiæ innym krajom zamiast inwestowaæ
w tañsz¹, szybciej dostêpn¹ i generuj¹c¹ wiêcej miejsc pracy energiê z
wêgla i gazu. Rz¹d kompletnie zapomina o rodowisku i zagro¿eniach
zwi¹zanych z atomem. Niemcy wycofuj¹ siê z elektrowni atomowych, a
Polska dopiero zacznie ich budowê?!
Platforma bawi siê w energetykê j¹drow¹ i budowê elektrowni, której
jeden blok powstanie najwczeniej na koniec 2024 r.  jeszcze niedawno
mia³ byæ gotowy w 2020 r. Partii znudzi³a siê zabawa w gaz ³upkowy.
Zrêcznie wykorzysta³ to jeden z najbardziej znanych i wp³ywowych ludzi
na wiecie Georg Soros  finansista i spekulant. Ten sam cz³owiek, który
podsun¹³ Balcerowiczowi wspania³y plan terapii szokowej, która doprowadzi³a do upadku masê przedsiêbiorstw i stworzy³a rzeszê bezrobotnych. Georg Soros zgromadzi³ ju¿ co najmniej 28% koncesji na poszukiwanie z³ó¿. Rz¹d Donalda Tuska nie uregulowa³ prawa dotycz¹cego ob-

rotu koncesjami, przez co bezpieczeñstwo energetyczne kraju jest w cudzych rêkach. Polska pod okupacj¹ tej bandy po raz kolejny utrwala obraz
Polski jako bananowej republiki.
Atom? A mo¿e NASA!
Pytanie brzmi, co KGHM ma wspólnego z energetyk¹ j¹drow¹? Nic. Choæ
zabrzmi to absurdalnie, ale Polska Mied wiêcej wspólnego ma z NASA,
poniewa¿ od wielu lat zajmuje siê odzyskiwaniem i produkcj¹ renu. Pierwiastek wykorzystywany jest przy produkcji czêci silników odrzutowych
i os³on pojazdów kosmicznych. Wspó³praca przy budowie nowych promów kosmicznych mo¿e przynieæ wy³¹cznie profity. S¹ ju¿ pierwsi ochotnicy do zasiedlenia kosmosu  Tusk, Grad i ca³a ta ferajna.
Wiceminister Tamborski zapowiedzia³, ¿e nie bêd¹ ju¿ sprzedawane akcje
KGHM i Lotosu  w sumie niewiele tego zosta³o. Pamiêtamy jednak, ¿e
przed wyborami z 2007 r. Polska Zjednoczona Platforma Obywatelska te¿
zapowiada³a, i¿ ¿adnych prywatyzacji nie bêdzie. Jak by³o ka¿dy pamiêta.
W bud¿ecie pañstwa jest czarna dziura i czym rz¹d bêdzie chcia³ j¹ zape³niæ. Co na pewno zostanie sprzedane, jak nie te dwie spó³ki to inne. Na
razie spó³ki generuj¹ce zysk  m.in. KGHM  s¹ potrzebne do inwestycji w
energetykê. PO chce wycisn¹æ wszystkie soki ze spó³ek, w których Skarb
Pañstwa ma udzia³y. Zarz¹dzanie tymi spó³kami przez ministerstwo skarbu pañstwa to ewidentny przyk³ad gospodarki centralnie sterowanej 
towarzysze ze wschodu z pewnoci¹ s¹ dumni z Donalda i ekipy. Po
wieloletnim niszczeniu tak dochodowego przemys³u przez pseudo libera³ów, przy pomocy MDI wciska siê lemingom, ¿e za wszystko winni s¹
zwi¹zkowcy. Kultowym przyk³adem takiego dzia³ania jest przemys³ stoczniowy, a raczej jego resztki.

Firma zajmuj¹ca siê PR-em i obs³uguj¹ca KGHM potrafi:
odrzuciæ ustawê, doprowadziæ do odwo³ania ministra i przekuæ kiepsk¹ inwestycjê w sukces

Prawda medialna
za pieni¹dze
Za³o¿ona przez by³ych dziennikarzy agencja MDI Strategic Solutions
zajmuje siê wp³ywaniem na treæ artyku³ów zamieszczanych w prasie
i audycji telewizyjnych dotycz¹cych klienta, dla którego wykonuj¹
us³ugi. Jednym z nich by³ KGHM  prawdopodobnie od 2009 r. Redaktor Cezary £azarewicz stwierdza w swoich artyku³ach, ¿e w taki sposób za pieni¹dze spó³ek pisane s¹ teksty na zamówienie przez znanych dziennikarzy, publicystów, felietonistów i ekspertów. Dziêki
dzia³alnoci tej agencji PR-owej m.in. zablokowano ustawê dotycz¹c¹ recyklingu oraz wmówiono spo³eczeñstwu i akcjonariuszom,
¿e KGHM kupuj¹c kanadyjsk¹ Quadrê z³apa³ Pana Boga za nogi.
Zablokowanie ustawy
Sprawa wysz³a na jaw po publikacji Cezarego £azarewicza, dziennikarza
m.in. tygodnika Wprost i Tygodnika Powszechnego. Artyku³ opublikowany w Tygodniku Powszechnym dotyczy³ wynajêcia MDI przez spó³kê
Orze³ Bia³y zajmuj¹c¹ siê recyklingiem. Aby w Polsce zmieniæ ustawê
wystarczy nieco pieniêdzy, sprawna firma PR, przychylni dziennikarze,
kilku pos³ów i jeden genera³  tak brzmia³a zapowied kompromituj¹ce-

go MDI artyku³u pt. Orze³ mo¿e. Rz¹d planowa³ wprowadzenie ustawy
liberalizuj¹cej rynek recyklingu akumulatorów, ustawy niekorzystnej dla
spó³ki Orze³ Bia³y, wiêc ta postanowi³a wzi¹æ sprawy w swoje rêce. W
artykule czytamy, ¿e pracownicy wynajêtej agencji MDI podawali siê za
ekologów, stworzyli pozory akcji spo³ecznej zapocz¹tkowanej przez zaznajomionych dziennikarzy oraz by³ego wiceministra spraw wewnêtrznych i genera³a policji Adama Rapackiego. Wykorzystali niczego niewiadomych redaktorów (podrzucano im wiarygodnie wygl¹daj¹ce informacje), polityków (wysy³aj¹cych interpelacje do ministerstwa rodowiska w tej sprawie) i inne znane osoby, m.in. Krystynê Czubównê, która
za darmo u¿yczy³a swojego g³osu w reklamie nie podejrzewaj¹c, ¿e sprawa skrywa drugie dno. Artyku³y w prasie i portalach internetowych sugeruj¹ce katastrofê ekologiczn¹ z powodu recyklingu akumulatorów przez
niekompetentne firmy oraz poruszenie tej sprawy w audycjach radiowych i programach telewizyjnych (m.in. w TVN-ie) odnios³y oczekiwany
skutek. Ministerstwo rodowiska wycofa³o siê z planowanych zmian.
Orze³ Bia³y bêd¹c najwiêksz¹ firm¹ w Polsce zajmuj¹ca siê recyklingiem
akumulatorów, z 400 mln z³ rocznych obrotów, utrzyma³a monopol zaledwie trzech firm na polskim rynku. Jak mo¿na przeczytaæ w artykule
redaktora £azarewicza, MDI zgodnie ze swoim cennikiem za tak¹ us³ugê
bierze ok. 500 tys. z³.
Zakup Quadry przez KGHM i manewr w PZU
Agencja MDI od wielu lat pomaga najwiêkszym spó³kom w kontaktach z
mediami, m.in. KGHM-owi i Orlenowi. Dziêki polonijnemu portalowi informacyjnemu Progress for Poland wyp³yn¹³ na wiat³o dziennie raport Efekty pracy MDI Strategic Solutions dla KGHM Polska Mied SA w
2012 r., gdzie PR-owa firma opisuje swoje dzia³ania na rzecz polepszenia wizerunku miedziowej spó³ki. MDI wymienia w raporcie 128 tekstów
i 12 programów telewizyjnych, na których tworzenie mia³a wp³yw. Oprócz
tego bra³a udzia³ w przygotowywaniu ró¿nych przedsiêwziêæ i wydarzeñ
medialnych. Z Tygodnika Powszechnego mo¿emy siê dowiedzieæ, ¿e
wspó³praca z dziennikarzami, publicystami, felietonistami i ekspertami
polega³a na dostarczaniu im pozytywnych informacji i materia³ów o wydarzeniach zwi¹zanych ze spó³k¹, na podstawie których pisane by³y publikacje prasowe. Pracownicy MDI nazywaj¹ to generowaniem tekstów.
W artykule Cezarego £azarewicza czytamy, ¿e MDI wp³ywa³o g³ównie na
to o czym pisano i w jakim miejscu gazety znajdzie siê artyku³ promuj¹cy
ich klienta. Zajmowali siê te¿ dzia³alnoci¹ kontrwywiadowcz¹ w postaci blokowania artyku³ów niekorzystnych dla firmy, która ich op³aca.
Umowa z KGHM obowi¹zywa³a do po³owy 2013 r. W raporcie mo¿na
przeczytaæ, ¿e agencja przygotowywa³a artyku³y, m.in. te firmowane nazwiskiem Herberta Wirtha jako autora. Tak samo by³o w sprawie udzielanych mediom wypowiedzi prezesa. Jak wynika z materia³ów przedstawionych przez tygodnik Wprost w artykule Znaleæ haki na ministra,
równie¿ autorstwa Cezarego £azarewicza, firma MDI, wynajêta przez KGHM
zarz¹dzanego sk¹din¹d przez Herberta Wirtha, atakowa³a by³ego ministra skarbu pañstwa Miko³aja Budzanowskiego. To doæ zastanawiaj¹ce,
¿e podw³adny wynaj¹³ agencjê do atakowania swojego prze³o¿onego.
Tajemnic¹ poliszynela jest, ¿e nie mia³ u niego poparcia  mo¿e st¹d te
animozje? Z informacji przedstawionych przez Cezarego £azarewicza
wynika, ¿e Budzanowski podejrzewa³, i¿ MDI stoi za atakami medialnymi
na jego osobê i zg³osi³ ten fakt Donaldowi Tuskowi, ABW i CBA  jednak
sprawa ucich³a. Podstawowym celem wynajêcia agencji by³o promowanie kota w worku, jakim jest zakup kanadyjskiej Quadry i nale¿¹cych do
niej kopalni w Amerykach Pó³nocnej i Po³udniowej. Nawet wiadomoæ,
¿e zakup 100% akcji Quadry FNX kosztowa³ o trzeci¹ czêæ dro¿ej ni¿ jej
rynkowa wycena okazywa³ siê byæ sukcesem. Przemilczany zosta³ fakt, ¿e
zrobiono to w cywilizowany sposób transferuj¹c pieni¹dze przez raje
podatkowe Redaktor £azarewicz stwierdzi³ w artykule, ¿e minister Budzanowski kwestionowa³ zakup kanadyjskiej Quadry z powodu zbyt
wysokiego kosztu zakupu.
Dodatkowo wysz³a na jaw sprawa z przetargiem na informatyzacjê PZU,
który wygra³a amerykañska firma Guidewire. W przetargu startowa³a polska
spó³ka Asseco. Z artyku³u Znaleæ haki na ministra mo¿na wywnioskowaæ, ¿e MDI we wspó³pracy z Asseco lobbowa³o na rzecz uniewa¿nienia
przetargu argumentuj¹c to niepotwierdzonymi informacjami i pó³prawdami. Redaktor £azarewicz dodaje, ¿e oprócz szukania haków na ministra Budzanowskiego rozsiewano o nim nieprawdziwe plotki. Jedn¹ z
nich by³a informacja o rzekomo bardzo przyjacielskich stosunkach z
rodzin¹ Oliwów mieszkaj¹c¹ po s¹siedzku z ministrem. Gra¿yna Piotrowska-Oliwa by³a prezesem PGNiG, a jej m¹¿ Robert m.in. zasiada³ w Radzie
Nadzorczej KGHM. Konsekwencj¹ tych dzia³añ by³o przedstawianie ministra w negatywnym wietle i jego odwo³anie. Wygl¹da na to, ¿e s³u¿by
specjalne nic w tej sprawie nie zrobi³y. Czy jedna firma mo¿e w Polsce
doprowadziæ do odwo³ania ministra? Nie twierdzimy, ¿e by³ dobrym mi-

nistrem  wrêcz przeciwnie  ale ta sytuacja utwierdza w przekonaniu, i¿
Polska pod rz¹dami Donalda Tuska to dziki kraj.
Wnioski
Prezes Wirth przekona³ ministra Budzanowskiego, ¿eby Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie powo³ywa³o przedstawicieli pracowników do
Rady Nadzorczej. W wyniku tego zabiegu sprzedano aktywa telekomunikacyjne (Polkomtel i Dialog) przynosz¹ce ok. 500 mln z³ corocznej dywidendy i kupiono za 10 mld z³ kanadyjsk¹ Quadrê, która jak na razie generuje kolejne wydatki. Minister Budzanowski sprzeciwia³ siê temu zakupowi, ale jak widaæ ³amanie prawa nie pop³aca. Gdyby powo³a³ przedstawicieli za³ogi do Rady Nadzorczej, do wywiezienia 10 mld z³ do Kanady
nigdy by nie dosz³o, a Budzanowski byæ mo¿e nie popad³by w nie³askê
agencji MDI wiadcz¹cej us³ugi Polskiej Miedzi.
Zastanawiaj¹ca jest jeszcze jedna sprawa. Po co utrzymywaæ w KGHM
departament odpowiadaj¹cy za PR skoro zewnêtrzna firma MDI przez
kilka lat jest wynajmowana do szerzenia jedynie s³usznej prawdy? Redaktor naczelny dziennika Rzeczpospolita stwierdzi³, ¿e ta firma by³a oficjalnie wskazywana przez KGHM jako ród³o informacji. Czy wspomniany
departament jest wy³¹cznie od pisania Miedziaka i brania pieniêdzy? Ile
milionów kosztowa³a ta wspó³praca? Na podwy¿ki dla pracowników pieniêdzy nie ma, ale na propagandê rodki s¹ dublowane. Sponsorowane
artyku³y ukazywa³y siê w najbardziej popularnej prasie: Bloomberg, Businessman Magazine, Dziennik Gazeta Prawna, Gazeta Wyborcza, Forbes
Polska, Gazeta Finansowa, Newsweek, Parkiet, Polska, Puls Biznesu, Rzeczpospolita i Wprost. Dodatkowo MDI macza³o palce w przygotowywaniu
programów TVN CNBC. Kilka razy pozycjonowa³o (negocjowa³o lepsze
miejsce w prasie lub godzinê z wy¿sz¹ ogl¹dalnoci¹ w stacji telewizyjnej) informacje dla obcojêzycznych mediów. Wypada³oby przypomnieæ,
¿e to wy³¹cznie dane z 2012 r.
Przez ostatnie lata media tak bardzo uwierzy³y w sukces KGHM-u pod
dowodzeniem prezesa Wirtha, ¿e zapomnia³y co mówi³ o podatku od
niektórych kopalin. Pocz¹tkowo pozytywnie wypowiada³ siê nt. daniny,
co spotka³o siê z zaskoczeniem mediów i nawet dziennikarz wyborczej
uzna³, ¿e prezes Wirth mia³by szansê zostaæ lizusem roku obecnego
rz¹du, gdyby taki konkurs w Polsce organizowano. Prezes chcia³ siê przypodobaæ w³adzy, ¿eby ze sto³ka nie spaæ i dosta³ medialnego kuksañca.
Od d³u¿szego czasu czytamy jednak, ¿e prezes Wirth od pocz¹tku twardo
sprzeciwia siê opodatkowywaniu miedzi i srebra. Czy MDI w kwestii wybielania prezesa te¿ ingerowa³o?

Spotkanie ws. przysz³oci
Huty Miedzi Legnica
24 wrzenia w Centrali Spó³ki odby³o siê spotkanie, w którym na
zaproszenie Prezesa Herberta Wirtha uczestniczyli: Wiceprezes Wojciech Kêdzia, Dyrektor Naczelna ds. Pracowniczych Anna Wróbel i
Dyrektor Naczelny Huty Miedzi Legnica Artur Wiêznowski. Ze strony zwi¹zkowej w spotkaniu wziêli udzia³ przewodnicz¹cy zak³adowych centrali zwi¹zkowych dzia³aj¹cych w Hucie Miedzi Legnica.
Z ramienia NSZZ Solidarnoæ uczestniczy³ Witold Nowicki.
Rozmowy mia³y byæ kontynuacj¹ spotkania z Prezesem Wirthem,
które odby³o siê z inicjatywy NSZZ Solidarnoæ 9 sierpnia br. Inicjatorami pierwszego spotkania byli: cz³onek Rady Nadzorczej Bogus³aw Szarek i Przewodnicz¹cy Regionalnej Sekcji Hutniczo-Przetwórczej Miedzi NSZZ Solidarnoæ Jerzy Czarnecki z Huty Miedzi
G³ogów.
W trakcie spotkania dowiedzielimy siê jedynie, ¿e decyzja o budowie Wêz³a Topienia Z³omów w Legnicy zostanie przesuniêta o kilka
miesiêcy. Nie by³ przedstawiony plan zmniejszenia zatrudnienia
w Hucie Miedzi Legnica zwi¹zany z jej przekszta³ceniem w
hutê z³omow¹. Planowane jest nastêpne spotkanie w terminie
bezporednio zwi¹zanym z decyzj¹ o budowie WZT. Solidarnoæ ¿¹da od pracodawcy przedstawienia planu zatrudnienia
pracowników, którzy po przekszta³ceniu nie bêd¹ zatrudnieni w
Hucie Miedzi Legnica.

Solidarnoæ organizuje zbiórkê podpisów ws. odwo³ania Sejmu i rozpisania nowych wyborów

petycj¹ o samorozwi¹zanie Sejmu. Nadszed³ czas, aby z ca³¹ moc¹
uruchomiæ tê akcjê.

Odwo³ujemy Sejm

Petycja z formalnego punktu widzenia nie ma mocy prawnej. To
znaczy, ¿e nie jest dla pos³ów wi¹¿¹ca. Ale jeli uda nam siê zebraæ
znacz¹c¹ liczbê podpisów, politycy nie bêd¹ mogli zignorowaæ tego
g³osu. Dlatego warto zaanga¿owaæ siê w to przedsiêwziêcie, bo bêdzie to wa¿ny rodek nacisku na w³adzê, która prêdzej czy póniej
musi zacz¹æ s³uchaæ swoich obywateli.

Manifestuj¹c kilka dni w Warszawie uwiadomilimy w³adzy, ¿e
wcale nie jestemy s³abi i trzeba siê z nami liczyæ. Dotarlimy do
spo³eczeñstwa z informacj¹ o problemach, które sprowadzi³ na
nas nieudolny rz¹d. Te cztery dni pokaza³y, ¿e odnielimy czêciowy sukces  nie mo¿emy na tym poprzestaæ.
Pomimo trudnoci z uzyskaniem urlopu na rodowe pikiety z 11
wrzenia stawi³o siê prawie 30 tys. osób. W sobotê 14 wrzenia na
manifestacji by³o ju¿ 200 tys. osób. O problemach wspomina przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ Józef Czyczerski: Takie protesty s¹ organizacyjnie bardzo
trudne, poniewa¿ proces restrukturyzacji spowodowa³, ¿e trudno
by³o pracownikom uzyskaæ dzieñ wolny. Przede wszystkim dlatego,
¿e dzisiaj nie istnieje w Polsce pojêcie urlopu na ¿¹danie  widaæ to
po orzecznictwach s¹dów. Bardzo trudno te¿ jest namówiæ ludzi,
¿eby powiêcili kilka dni urlopu na udzia³ w takim protecie. Przewodnicz¹cy doda³, ¿e to nie jest wy³¹cznie wina pracodawców, ale
te¿ mediów, które nakrêcaj¹ antyzwi¹zkow¹ i antypracownicz¹ atmosferê: Trzeba równie¿ przypomnieæ, ¿e jego obraz kszta³towa³y
media mainstreamowe, które nie s¹ tub¹ spo³eczeñstwa, lecz partii
rz¹dz¹cych, a w szczególnoci PO. Odbiór spo³eczny naszych dzia³añ kszta³tuj¹ Telewizja Polska, TVN czy Polsat. A bez wolnych mediów nie ma demokracji.
NSZZ Solidarnoæ zbiera podpisy pod wnioskiem o podjêcie przez
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwa³y dotycz¹cej skrócenia VII kadencji Sejmu. Namawiamy partie opozycyjne (za wyj¹tkiem udawanej opozycji Palikota), ¿eby w kolejnej kadencji Sejmu przeforsowa³y g³oszone przez nas postulaty, m.in.: szybszego podnoszenia p³acy minimalnej, przywrócenia wieku emerytalnego do poprzedniego
stanu, cofniêcia ustawy o elastycznym czasie pracy i wprowadzenia
ustawy ograniczaj¹cej stosowanie umów mieciowych.
Jednak¿e nasze ¿¹dania nie mog¹ ograniczaæ siê wy³¹cznie do kwestii stanowienia ustaw korzystnych dla pracowników. Spo³eczeñstwo musi mieæ narzêdzia do realnego kszta³towania polityki w czasie trwania kadencji parlamentarnej. Politycy musz¹ liczyæ siê z obywatelami ka¿dego dnia, a nie wy³¹cznie w czasie kampanii wyborczej. Uwa¿am, ¿e teraz powinnimy pójæ krok dalej ni¿ rozwi¹zanie, o którym mówi Piotr Duda, by zebranie odpowiedniej liczby
podpisów by³o wi¹¿¹ce dla referendum. Powinnimy siê skupiæ na
rozwi¹zaniach, które sprawi¹, ¿e bêdziemy mogli bardziej wp³ywaæ i
kontrolowaæ wybieran¹ przez nas sejmow¹ reprezentacjê. Raz na
cztery lata jestemy szanownymi obywatelami, a w miêdzyczasie
tylko podatnikami. Tak naprawdê przeciêtny pose³ najbardziej obawia siê szefa swojej partii, nie obywateli. I uwa¿a, ¿e jak zosta³ wybrany, to mo¿e decydowaæ za nas i nie liczyæ siê z naszym g³osem.
Solidarnoæ powinna wywo³aæ dyskusjê na ten temat.  stwierdzi³
przewodnicz¹cy Józef Czyczerski.
Solidarnoæ Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi apeluje o:
- obligatoryjne przeprowadzanie referendów pod warunkiem zebrania co najmniej 500 tys. podpisów,
- mo¿liwoæ odwo³ywania pos³ów przez spo³eczeñstwo.
O zbieranie podpisów pod wnioskiem ws. odwo³ania ca³ego Sejmu
apeluje w licie do cz³onków zwi¹zku przewodnicz¹cy Komisji Krajowej NSZZ Solidarnoæ Piotr Duda:
Kole¿anki i Koledzy!
Manifestacja pokaza³a nie tylko nasz¹ si³ê i determinacjê, ale równie¿  a mo¿e przede wszystkim  ogromne poparcie i zaufanie
spo³eczeñstwa, które oczekuje zmian. To pokazuje, ¿e Solidarnoæ
i pozosta³e zwi¹zki zawodowe s¹ dzisiaj jedyn¹ realn¹ si³¹ zdoln¹ do
przeciwstawienia siê z³ej polityce prowadzonej w Warszawie na ulicy Wiejskiej.
To du¿e zobowi¹zanie. Nie wolno nam go zawieæ.
Podczas fina³u akcji Doæ lekcewa¿enia spo³eczeñstwa 14 wrzenia og³osilimy na Placu Zamkowym, ¿e bêdziemy zbieraæ podpisy
pod petycj¹ o skrócenie kadencji Sejmu, potocznie nazywan¹ te¿

Zwracam siê do wszystkich struktur naszego Zwi¹zku, naszych sympatyków, do organizacji, stowarzyszeñ, inicjatyw obywatelskich oraz
do wszystkich, którzy chc¹ zmiany obecnej w³adzy, o poparcie naszej akcji. Petycjê z list¹ na podpisy mo¿na pobraæ ze strony g³ównej
(www.solidarnosc.org.pl) w formie elektronicznej lub bezporednio
w Zarz¹dach Regionów NSZZ Solidarnoæ.
Piotr Duda

Odróbka, ale nie
w Andrzejki
Dyrektor Oddzia³u ZG Rudna, przy porednictwie przedstawiciela
NSZZ Solidarnoæ, uwzglêdni³ wniosek pracowników dotycz¹cy
odróbki Wigilii i Sylwestra. Pracodawca pierwotnie zaplanowa³ odróbkê na 30 listopada, a wiêc w Andrzejki. Dziêki interwencji pracowników odróbka odbêdzie siê w innych dniach, zgodnie z przedstawionym harmonogramem w Aneksie nr 1/2013 z dnia 24 wrzenia 2013 r. polecenia s³u¿bowego.

Komunikat
Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ O/ZG Polkowice-Sieroszowice stoi na stanowisku, ¿e zmiany organizacyjne dotycz¹ce nowopowsta³ych oddzia³ów Odstawy Oponowej, Przygotowania Produkcji i Strza³owych nie spe³niaj¹ zamierzonych
celów. Za³o¿enia przypisane do funkcjonuj¹cych w obecnym
kszta³cie Oddzia³ów w³aciwie nie s¹ mo¿liwe do spe³nienia. W
konsekwencji przez z³¹ organizacjê pracy najbardziej poszkodowani s¹ pracownicy, którzy nie dostaj¹ godziwej premii. Nie
ma warunków do wydajnej pracy i wynagradzania górników za
ciê¿k¹ pracê. W takiej sytuacji tak¿e system motywacyjny przesta³ spe³niaæ swoje za³o¿enia. Odbija siê to równie¿ na wyniku
ekonomicznym ca³ej spó³ki.
W zwi¹zku z powy¿szym zwracamy siê do cz³onków naszego
zwi¹zku o przekazywanie na pimie uwag dotycz¹cych organizacji pracy i aspektów spo³ecznych w relacji pracownik-pracodawca. Uwagi prosimy sk³adaæ w biurze zwi¹zku przy szybie
SW-1 do 4 padziernika 2013 r.
Przewodnicz¹cy Bogus³aw Szarek

Uprawnienia s¹,
anga¿y brak
Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ O/ZG Polkowice-Sieroszowice zwróci³a siê do pracodawcy z zapytaniem o powody niezmieniania pracownikom anga¿y pomimo posiadanych przez nich dodatkowych uprawnieñ. Sprawa dotyczy operatorów z kursem górnika. Niezrozumia³e jest dlaczego pracodawca ignoruje w ten sposób
pracowników, którzy posiadaj¹ uprawnienia dla górnika operatora,
a zatrudniani s¹ na ni¿szych anga¿ach. Od razu nasuwa siê wniosek,
¿e trzymaj¹c pracowników na ni¿szych anga¿ach, a w zwi¹zku z tym
kategoriach osobistego zaszeregowania, mo¿na zaoszczêdziæ na funduszu p³acowym, a przeszeregowania zagospodarowaæ w bardziej
dogodny sposób.

Dlatego Solidarnoæ zwróci³a siê do Dyrektora ds. Technicznych o
przedstawienie danych: ile osób w dzia³ach TC, TGS, TG wykonuje
pracê na stanowisku operator samojezdnych maszyn górniczych pod
ziemi¹ i posiada kurs górnika, a nie posiada anga¿u górnika operatora samojezdnych maszyn górniczych pod ziemi¹? Solidarnoæ bêdzie ledziæ dzia³ania pracodawcy w tej sprawie i na bie¿¹co informowaæ za³ogê o podjêtych krokach. Nie mo¿e tak byæ, ¿eby osoby posiadaj¹ce kwalifikacje górnika operatora nie mia³y zmienionego anga¿u zgodnie z wykonywan¹ prac¹

Polskie nie
znaczy gorsze
Prawie 40-milionowy naród nie mo¿e wypracowaæ swojej technologii? Miejsca pracy trzeba budowaæ na przemyle  stwierdzi³ w
wywiadzie dla serwisu wpolityce.pl Piotr Duda. Z szefem NSZZ Solidarnoæ rozmawia³ Stanis³aw ¯aryn.
Lada dzieñ Autosan, fabryka samochodów z ponad 180-letni¹
tradycj¹, mo¿e og³osiæ upad³oæ. Nikomu, zdaje siê, nie zale¿y
na ratowaniu tego zak³adu. Podobnie jak na wspieraniu rodzimej produkcji. Polska kupuje w³oskie Pendolino, zamiast podobnej jakoci poci¹gi bydgoskiej PESY, która nota bene ma
zamówienia z Niemiec. Podobnie jest z autobusami  Niemcy
kupuj¹ nasze, a my niemieckie. Polskie nie jest dobre?
Niestety wygl¹da na to, ¿e pan ju¿ odpowiedzia³ na to pytanie. By³em w zak³adach PESA i z³ego s³owa o tej firmie nie powiem. Wspominam bardzo dobrze i prezesa i organizacjê pracy i pracowników.
To jest wspania³e przedsiêbiorstwo. Tym bardziej jestem zdziwiony,
¿e Polska kupuje Pendolino, wydaj¹c na to 2,5 mld z³otych. I nikt nie
myli, jaki to bêdzie mia³o wp³yw na miejsca pracy, na polsk¹ gospodarkê. Pozytywnego wp³ywu nie bêdzie. A PESA rzeczywicie sprzedaje  do W³och, do Niemiec, do Czech  swoje piêkne wyroby. Co
tu jest nie tak. Jednak w pewnym momencie s³yszelimy z ust niektórych polskich ekonomistów, ¿e polska gospodarka i rynek pracy
powinien byæ oparty na us³ugach. I tego nie rozumiem.
Nie tego potrzebujemy?
Polska potrzebuje twardych miejsc pracy w przemyle, w przemyle
innowacyjnym, z polsk¹ myl¹ technologiczn¹, jak w³anie w zak³adach PESA. One wspó³pracuj¹ z placówkami badawczo-rozwojowymi z Polski, z politechnikami, z in¿ynierami. To jest polska myl techniczna, któr¹ nale¿y wykorzystywaæ. I nie mamy siê w tej mierze
czego wstydziæ. Jednak my bierzemy drogie Pendolino. Nie wiadomo tylko po co. I mamy takie problemy, jak z Autosanem oraz wieloma innymi firmami. Prawie 40-milionowy naród nie mo¿e wypracowaæ swojej technologii?
W³adza nie widzi powodów, by w to inwestowaæ.
Rzeczywicie jednostki naukowe dostaj¹ coraz mniej pieniêdzy, coraz mniej siê inwestuje w rozwój. A my nie doæ, ¿e wolimy kupowaæ
technologie innych, to dodatkowo nie zapewniamy sobie np. mo¿liwoci serwisowania zakupionych towarów. I sytuacja jest taka, ¿e
zakupione przez Polskê Pendolino ma byæ ponoæ serwisowane przez
W³ochów. To gdzie bêd¹ miejsca pracy? To jest nasz wielki problem.
Miejsca pracy trzeba budowaæ na przemyle, a on da miejsca pracy
w us³ugach.
Rz¹d tego nie rozumie? Inaczej patrzy na polskie potrzeby?
Mnie siê wydajê, ¿e oni to rozumiej¹. Mamy do czynienia raczej z
celowymi dzia³aniami. Nie s¹dzê, by tego nie rozumieli. Spójrzmy
chocia¿by na sejmik województwa zachodniopomorskiego, gdzie
dominuj¹ politycy PO. Tam w³adza przyjê³a uchwa³ê, w której jest
mowa o tym, ¿e likwidacja zak³adów przemys³owych w województwie by³a b³êdem. Oni przyznali, ¿e jeli nie odbuduje siê miejsc
pracy w przemyle, to i w us³ugach nie bêdzie pracy. Innej drogi nie
ma.

Na ile pilne to jest zadanie?
Ju¿ jest nawet za póno. Obecnie stworzenie jednego miejsca pracy
w przemyle kosztuje bardzo du¿o, a widzimy, co siê w tej chwili
dzieje. W³anie prezes Agencji Rozwoju Przemys³u wynaj¹³ firmê
PRowsk¹ za pieni¹dze podatników. Ma pos³u¿yæ do opracowania
metody mówienia o upad³oci stoczni w taki sposób, by proces ten
przebieg³ w sposób zjadliwy dla spo³eczeñstwa. Nikt natomiast nie
zastawia siê, jak zapobiec problemowi, jak utrzymaæ miejsca pracy,
jak wyp³aciæ ludziom wynagrodzenia...

Zderzenie z pakietem
medycznym
Ciesz¹c siê od lat zdrowiem, dobr¹ form¹ fizyczn¹ i rozszerzonym
zakresem wiadczeñ Pakietu Medycznego w Miedziowym Centrum
Zdrowia nawet nie przypuszcza³em, ¿e wszystko to mo¿e siê nagle
zmieniæ z powodu odniesionego urazu. Kontuzja odniesiona w niedzielê poza prac¹ i poza miejscem zamieszkania wymusi³a udanie
siê w przyspieszonym tempie do Lubina, aby poddaæ siê opiece
lekarskiej. Poniewa¿ MCZ nie posiada izby przyjêæ dla chorych z
urazami ortopedycznymi (w dni nierobocze), wiêc uda³em siê do
Regionalnego Centrum Zdrowia przy ul. Bema. Po kilkugodzinnym
oczekiwaniu zosta³em zdiagnozowany (wykonano RTG), zaopatrzony w receptê i z zaleceniem wizyty w specjalistycznej poradni ortopedycznej uda³em siê do domu.
Po dok³adnym przeczytaniu Komunikatu Pracowniczego z dnia 31
sierpnia 2011r. oraz informacji dotycz¹cych korzystania z us³ug medycznych (OK/2012/03/01270) i optymistycznych artyku³ów w Kurierze PeBeKa Nr 52/2012 wpad³em w b³ogi stan w jaki wpada pracownik  pacjent, któremu pracodawca zapewnia profesjonaln¹
opiekê lekarsk¹ i to znacznie pewniejsz¹ i skuteczniejsz¹ ni¿ Narodowy Fundusz Zdrowia. Z tego b³ogostanu wyrywany by³em kilka
razy w nocy z powodu bólu, ale przecie¿ to wszystko mia³o siê zmieniæ ju¿ nazajutrz
Poniedzia³kowy poranek jeszcze nie zwiastowa³ maj¹cego nast¹piæ
ju¿ niebawem zderzenia z Pakietem Medycznym. Nawet nieudana
próba rejestracji telefonicznej do poradni ortopedycznej nie zachwia³a mojej wiary w gwarantowany rozszerzony zakres wiadczeñ medycznych MCZ dla pracowników PeBeKa S.A. Z trudem dotar³em do
przychodni lekarskiej, gdzie to maj¹ce nast¹piæ zderzenie sta³o siê
bolesnym faktem: rejestracja do ortopedy w ci¹gu gwarantowanych
5 dni roboczych by³a niemo¿liwa, wykonanie badania USG narz¹dów wymienionych w ofercie MCZ równie¿ niemo¿liwe (jedyny lekarz specjalista w³anie rozpocz¹³ 3 tygodniowy urlop). Skierowanie do poradni ortopedycznej z prob¹ o objêcie leczeniem specjalistycznym wydane przez lekarza pierwszego kontaktu tylko nieznacznie przyspieszy³o rejestracjê do ortopedy. Pozosta³a mi znana chyba
przez wszystkich pacjentów leczonych przez NFZ procedura: prywatna wizyta u ortopedy, prywatne badanie USG oraz prywatne konsultacje u magistra rehabilitacji.
O skróceniu absencji chorobowej do minimum zadecydowa³a nie
specjalistyczna opieka lekarska wynikaj¹ca z dobrodziejstwa, jakim
mia³ byæ Pakiet Medyczny MCZ, lecz determinacja i natychmiastowe
dzia³anie pacjenta walcz¹cego o swoje zdrowie. Niesmak po tym
zderzeniu pozosta³ i wcale nie jest to przypadek incydentalny. Napotkani w poczekalniach lekarskich koledzy  pracownicy PeBeKa 
równie¿ ¿alili siê na nat³ok piêtrz¹cych siê trudnoci w egzekwowaniu gwarantowanych us³ug medycznych w ramach Pakietu Medycznego. Kolejny raz ¿ycie nauczy³o mnie, aby nie dawaæ wiary w
obietnice, które piêknie wygl¹daj¹ na wietnie zredagowanych
ofertach, zapisanych na dobrej jakoci firmowych pismach
Pacjent
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