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Zarz¹d pozosta³ przy swoim stanowisku � kolejne rozmowy
23 stycznia � centrale zwi¹zkowe wypracowa³y wspólne sta-
nowisko

Trzecia tura rozmów
p³acowych

Zarz¹d KGHM Polska Mied� na spotkaniu z 9 stycznia nie zgodzi³ siê
na propozycjê Solidarno�ci dotycz¹c¹ zmiany Za³¹cznika nr 11 Zak³a-
dowego Uk³adu Zbiorowego Pracy. Przedstawione przez Solidarno�æ
rozwi¹zanie skutkowa³oby zniwelowaniem wp³ywu podatku od nie-
których kopalin na wysoko�æ nagrody rocznej dla pracowników. Za-
miast próby szukania kompromisu i wyrównania pracownikom zmniej-
szonych zarobków, pracodawca utrzyma³ swoj¹ aroganck¹ propozy-
cjê z grudnia, zak³adaj¹c¹ obni¿enie nagrody rocznej o 4%, a przy
niskiej wysoko�ci zysku netto nawet jej likwidacjê. Odebrana czê�æ
nagrody rocznej mia³aby rzekomo zostaæ zrekompensowana przez
podniesienie stawek osobistego zaszeregowania, tak¿e o 4%. Pre-
zes KGHM Herbert Wirth na pocz¹tku 2013 r. obiecywa³ maksymaln¹
wysoko�æ nagrody rocznej z zysku dla pracowników. Zamiast tego
by³y mniejsze pieni¹dze, a Zarz¹d próbuje jeszcze bardziej ograbiæ
pracowników z profitów wypracowanego zysku. Centrale zwi¹zkowe
we wspólnym stanowisku postanowi³y wskazaæ trzy najwa¿niejsze
kwestie dla pracowników dotycz¹ce: nagrody rocznej, podwy¿ek i
miejsc pracy. Realizacji tych postulatów bêd¹ domagaæ siê od Zarz¹-
du 23 stycznia � na kolejnym spotkaniu.

Na spotkaniu z 9 grudnia stronê pracodawcy reprezentowa³ Wiceprezes
Wojciech Kêdzia. Prezes Herbert Wirth by³ w tym czasie na posiedzeniu
Komisji Skarbu Pañstwa ws. podatku od niektórych kopalin. Na spotka-
niu w Lubinie uda³o siê jedynie ustaliæ kwestiê wczasów profilaktyczno-
leczniczych na 2014 rok. Ilo�æ skierowañ bêdzie taka sama jak w po-
przednich latach � 445 pracowników zostanie wys³anych do Zespo³u
Uzdrowisk K³odzkich oraz o�rodków Interferii. W kwestiach p³acowych
obie strony pozosta³y przy swoich stanowiskach, wiêc dalsze negocjacje
przesuniêto na kolejne spotkanie. Centrale zwi¹zkowe postanowi³y ujed-
noliciæ swoje postulaty w celu skuteczniejszego prowadzenia negocjacji.

Zwi¹zki zawodowe we wspólnym stanowisku domagaj¹ siê:
- zmiany zapisu w tabeli Za³¹cznika nr 11 okre�laj¹cego osi¹gniêty

zysk na zapis: �Wysoko�æ zysku netto powiêkszonego o kwotê zap³a-
conego podatku od wydobycia niektórych kopalin�,

- ustalenia na 2014 r. wzrostu �redniej p³acy w Spó³ce na poziomie ok.
6,4%,

- przedstawienia ilo�ciowego zatrudnienia w poszczególnych grupach
pracowniczych, to jest pracownicy: na stanowiskach nierobotniczych
w rozbiciu na stanowiska do³owe i powierzchniowe oraz na stanowi-
skach robotniczych w rozbiciu na stanowiska do³owe i powierzch-
niowe w poszczególnych Oddzia³ach na dzieñ 31.12.2013 r. oraz
planowane zatrudnienie w takiej samej konfiguracji na 2014 r.

Trzy ¿¹dania dotycz¹ kwestii, o które Solidarno�æ dopomina³a siê jeszcze
w grudniu. O ile dwa pierwsze postulaty s¹ jednoznaczne, tak w przypad-
ku trzeciego wa¿ne jest uzyskanie informacji o stanie zatrudnienia ze
wzglêdu na systematyczny przyrost ilo�ci pracowników na stanowiskach
nierobotniczych wzglêdem zatrudnienia na stanowiskach robotniczych.
Pog³êbieniem problemu mo¿e okazaæ siê wp³yw podatku od niektórych

kopalin, który uczyni³ czê�æ oddzia³ów KGHM nierentownymi, a Zak³ady
Górnicze �Lubin� doprowadzi³ na skraj rentowno�ci. Solidarno�æ wraz z
podpisanymi pod wspólnym stanowiskiem zwi¹zkami zawodowymi chce
uzyskaæ informacjê na temat planowanego zatrudnienia w 2014 r. Jedno-
cze�nie Solidarno�æ domaga siê jasnego okre�lenia przez Zarz¹d polityki
kadrowej w przypadku spadku cen miedzi i srebra. Z pozyskanych przez
nas informacji wynika, ¿e problemy finansowe i konieczno�æ zaci¹gania
kredytów pracodawca chce czê�ciowo amortyzowaæ zatrudnieniem. Naj-
prawdopodobniej planuje ciche zwolnienie po kilkadziesi¹t osób z ka¿-
dego oddzia³u. Bêdziemy �ledziæ poczynania Zarz¹du, ¿eby nie dopu�ciæ
do takiej sytuacji.

Na posiedzeniu Komisji Skarbu Pañstwa rozmawiano o po-
datku od niektórych kopalin

NIE dla podatku
od miedzi i srebra

Rady miejskie, powiatowe i dolno�l¹ski sejmik wojewódzki � ju¿
radni wszystkich szczebli apelowali do rz¹du o zniesienie podatku
narzuconego Polskiej Miedzi przez Platformê Obywatelsk¹. Apele
wystosowali te¿ pos³owie opozycji. Niestety bezskutecznie. 9 stycz-
nia na wniosek pos³ów Prawa i Sprawiedliwo�ci odby³o siê nadzwy-
czajne posiedzenie Komisji Skarbu Pañstwa w sprawie �negatyw-
nych skutków wprowadzonego w 2012 roku podatku od wydobycia
niektórych kopalin�. Wziêli w niej udzia³ przedstawiciele KGHM, sa-
morz¹dowcy i pos³owie.

Coraz czê�ciej pojawiaj¹ siê obawy, ¿e Zag³êbie Miedziowe podzieli los
Wa³brzycha i zostan¹ zamkniête nierentowne kopalnie. Oznacza³oby to
kilkadziesi¹t tysiêcy rodzin bez �rodków do ¿ycia. Na posiedzeniu Komisji
Skarbu Pañstwa Prezes Herbert Wirth stwierdzi³, ¿e kilka oddzia³ów ju¿
jest nierentownych, w tym jeden ze wska�nikiem -14%. W samych Zak³a-
dach Górniczych �Lubin� rentowno�æ spad³a z 19% do 5%, ZG �Polkowi-
ce-Sieroszowice� z 35% do 21% i ZG �Rudna� z 48% do 28%. Z roku na
rok sytuacja bêdzie siê pogarszaæ, a pesymistyczne przewidywania stan¹
siê faktem. Prezes Wirth doda³, ¿e spadek rentowno�ci ma bezpo�redni
wp³yw na realizacjê bie¿¹cych inwestycji, na które brakuje pieniêdzy. Udo-
stêpnianie nowych z³ó¿ czy przebudowa huty wymagaj¹ zaci¹gania kre-
dytów i p³acenia coraz wy¿szych odsetek. W 2014 r. planowane jest wy-
danie 2,8 mld z³ na te inwestycje.

Prezes stwierdzi³ te¿, ¿e w rz¹dowej formule podatkowej nie s¹ uwzglêd-
nione straty wynikaj¹ce z dalszego przerobu koncentratu, co jest uwzglêd-
niane w podobnych podatkach na ca³ym �wiecie. Sama formu³a podat-
kowa jest potêgowa, a nie progresywna jak w innych krajach � innymi
s³owy jest mniej korzystna dla spó³ki. Faktycznie p³acony podatek zazwy-
czaj jest pomniejszony o wydatki na odbudowê z³o¿a, potencja³u zasobo-
wego. U nas takich elementów nie ma. Prezes Herbert Wirth podsumo-
wa³, ¿e zastosowanie takiej formu³y jest negatywnym ewenementem na
skalê miêdzynarodow¹.

Mia³a zostaæ powo³ana podkomisja ds. gruntownego zbadania konse-
kwencji wprowadzenia podatku na KGHM i Zag³êbie Miedziowe, która
przeprowadzi³aby szczegó³owe badania wp³ywu podatku na Polsk¹ Mied�,
jednak¿e koalicja rz¹dz¹ca � na czele z wiceministrem skarbu pañstwa



Zdzis³awem Gawlikiem � odrzuci³a ten pomys³, co de facto dowiod³o, ¿e
podatek jest zbyt wysoki i szkodliwy dla rozwoju spó³ki. Do 18 kwietnia
Ministerstwo Skarbu Pañstwa ma przedstawiæ w³asny raport o wp³ywie
podatku na KGHM. Rz¹d z trudno�ci¹ dopi¹³ plan bud¿etu na 2014 r. z
uwzglêdnieniem wp³ywów z tytu³u podatku od niektórych kopalin, wiêc
bez upominania siê i poruszania tematu w mediach na pewno go nie
obni¿¹.

Podatek od koncentratu miedzi i srebra, formalnie nazywany podat-
kiem od niektórych kopalin przynosi szkody na kilka sposobów:
- mniejsze zarobki pracowników KGHM,
- mniejsza rentowno�æ oddzia³ów KGHM i zagro¿one miejsca pracy

(koszty produkcji wzros³y prawie o 75%),
- 6 mln z³ odprowadzanego podatku dziennie (ok. 2 mld z³ rocznie),
- przymus zaci¹gania przez spó³kê kredytów na realizacjê bie¿¹cych

inwestycji,
- mniejsze wp³ywy do bud¿etów samorz¹dowych,
- spadek konkurencyjno�ci polskiego przemys³u miedziowego na

�wiecie,
- spadek wyceny akcji o 40%.

Oprócz problemu podatku od miedzi i srebra nasz region boryka siê
jeszcze z odgórnie narzuconym haraczem tzw. Janosikowym, którego
skutkiem jest p³acenie dziesi¹tek milionów z³otych przez gminy Zag³êbia
Miedziowego. Z samych Polkowic prawie trzecia czê�æ bud¿etu bêdzie
przeznaczona na zap³atê Janosikowego (21 mln z³). Rz¹d zdecydowanie
upodoba³ sobie Zag³êbie Miedziowe co do �ci¹gania nadprogramowych
podatków. KGHM w 2010 r. wszystkich podatków zap³aci³ 2,7 mld z³, a
ju¿ w 2012 r. po wprowadzeniu podatku od miedzi i srebra � 6,6 mld z³.

Mo¿na by³o oczekiwaæ, ¿e koalicja PO-PSL nie pozwoli nawet na przyjêcie
konkluzji mówi¹cej o szkodliwo�ci podatku dla KGHM. Mimo wszystko
warto by³o zorganizowaæ spotkanie w ramach Komisji Skarbu Pañstwa,
choæby dla nag³o�nienia sprawy i wywarcia presji na rz¹dz¹cych do kwiet-
nia tego roku, kiedy maj¹ og³osiæ rz¹dowy raport na temat skutków
wprowadzenia podatku od miedzi i srebra.

Pomimo ustaleñ Pañstwowej Inspekcji Pracy, pracodawca
nie zamierza siê do nich stosowaæ, a nawet idzie o krok
dalej

Dyrektora ZWR nie
obchodz¹ ustalenia PIP

W ubieg³ym roku Pañstwowa Inspekcja Pracy na wniosek zwi¹zków
zawodowych przeprowadzi³a kontrolê w oddziale Zak³ady Wzboga-
cania Rud i stwierdzi³a naruszenie Kodeksu Pracy oraz dyskrymina-
cjê pracowników. Dyrektor Naczelny oddzia³u stwierdzi³, ¿e bêdzie
przeprowadzaæ szkolenia i egzaminy, na podstawie których mo¿e
zwolniæ pracowników s³abiej wypadaj¹cych w testach teoretycznych
� nawet tych z wieloletnim do�wiadczeniem. Dla nas oczywistym
celem takich dzia³añ by³a dyskryminacja i zastraszanie za³ogi. Pomi-
mo pokontrolnych ustaleñ Pañstwowej Inspekcji Pracy, pracodawca
nie zamierza ich realizowaæ i planuje przyst¹piæ do bezprawnej wery-
fikacji procesu rozwojowego. W³a�ciwie to idzie o krok dalej ponow-
nie daj¹c siê we znaki pracownikom � tym razem ingeruj¹c w plany
urlopowe.

Solidarno�æ za kompletnie pozbawione sensu uzna³a szkolenie pracow-
ników z czynno�ci, które od lat bezproblemowo wykonuj¹ i maj¹ wszyst-
kie potrzebne uprawnienia. Nic dziwnego, ¿e Pañstwowa Inspekcja Pra-
cy zarz¹dzenie dyrekcji uzna³a za dyskryminacjê w zatrudnieniu, czyli
naruszenie ca³ego rozdzia³u Kodeksu Pracy zatytu³owanego: �Równe
traktowanie w zatrudnieniu�. Dodatkowo PIP stwierdzi³a, ¿e pracodawca
zgodnie z Zak³adowym Uk³adem Zbiorowym Pracy powinien uzgadniaæ
ze zwi¹zkami zawodowymi tre�æ zasad oceniania, które zamieszczone s¹
w Regulaminie Pracy. Solidarno�æ zaapelowa³a wtedy do dyrekcji o pod-
jêcie wspó³pracy przy tworzeniu zasad nie godz¹cych w równe traktowa-
nie w zatrudnieniu i uchwalanie zapisów Regulaminu Pracy zgodnie z
prawem.

Pracodawca postanowi³ jednak nie przejmowaæ siê ustaleniami i nakaza-
mi Pañstwowej Inspekcji Pracy. Przyst¹pi³ do bezprawnej weryfikacji pro-

cesu rozwojowego. Solidarno�æ wys³a³a w tej sprawie ponowne zg³osze-
nie do Pañstwowej Inspekcji Pracy. Gdyby tego by³o ma³o Dyrektor Na-
czelny wpad³ na kolejny genialny pomys³. Zgodnie z jego decyzj¹ w okre-
sie wakacyjnym (dotyczy okresu od czerwca do wrze�nia) w komórkach
organizacyjnych oraz w innych komórkach na stanowiskach nierobotni-
czych i robotniczych, nie mo¿na dopuszczaæ do sytuacji, ¿eby dwie oso-
by z danego dzia³u równocze�nie by³y na tzw. d³ugim urlopie wypoczyn-
kowym (min. 14 dni). W zwi¹zku z tym maj¹ zostaæ zmienione plany
urlopowe i dostosowane do powy¿szego zalecenia. Narzucone zosta³o
kierownikom polecenie s³u¿bowe, ¿eby �u³atwiæ� pracownikom ¿ycie w
pracy puszczaj¹c ich na dwutygodniowe urlopy pojedynczo. Nawet je�li
nie wadzi³oby kierownikowi w organizacji pracy udzielenie urlopu wiêcej
ni¿ jednemu pracownikowi w danym momencie.

Wakacje nad morzem stan¹ siê towarem reglamentowanym. Pracownicy
maj¹cy �dobrowolnie� wyznaczony urlop na wiosnê lub jesieñ bêd¹ mogli
poopalaæ siê z ¿onami jedynie w tropikach. Na szczê�cie w oddziale ZWR
to nie problem, bo Dyrektor co roku daje pracownikom �sowite� pod-
wy¿ki, wiêc staæ ich na to. Je�li kto� ma dzieci w wieku szkolnym niech siê
nie przejmuje rokiem szkolnym, bo chodz¹ plotki, ¿e Dyrektor Naczelny
bardzo lubi dzieci i po lekcjach bêdzie opiekowaæ siê nimi osobi�cie. Z
ka¿dym wdra¿anym pomys³em Dyrektora pracownikom zdecydowanie
¿yje siê coraz �lepiej�. Sk³adamy wiêc Dyrektorowi Naczelnemu w³asn¹
propozycjê, na któr¹ prêdzej czy pó�niej i tak sam by wpad³. Limitowane
wyj�cia do pracowniczych toalet (dwa razy dziennie) � pó�niej trzeba
donie�æ do domu. ¯eby zachowaæ ci¹g³o�æ pracy, do toalety w danym
momencie mo¿e wyj�æ tylko jedna osoba. Tak samo mo¿na zrobiæ w
innych kwestiach, np. ustaliæ kolejki na drugie �niadanie. Na pocz¹tku
dnia ustalasz kiedy bêdziesz g³odny. Ach ta gospodarka rêcznie sterowa-
na. Za³o¿ê siê, ¿e Naczelnemu Sekretarzowi a¿ ³ezka siê w oku zakrêci³a!

Okazuje siê, ¿e przetarg mo¿na wygraæ nie spe³niaj¹c ¿ad-
nych warunków � byleby daæ ni¿sz¹ cenê

Przetarg niczym
nieograniczony

W ubieg³ym roku Centralne Biuro Zakupów og³osi³o przetarg na organiza-
cjê i przeprowadzenie szkoleñ i kursów zawodowych dla pracowników
KGHM Polska Mied� S.A. Dotychczas norm¹ by³o, ¿e szkoleniami zajmo-
wa³o siê Miedziowe Centrum Kszta³cenia Kadr. Zwyciêzca ubieg³oroczne-
go przetargu musia³ spe³niæ istotne warunki zamówienia. Bior¹cy udzia³ w
przetargu zobligowani byli posiadaæ: co najmniej 10 sal na terenie miasta
Lubina mieszcz¹ce od 20 do 30 uczestników, bazê do przeprowadzenia
zajêæ praktycznych na terenie miasta Lubina, park maszynowy na terenie
miasta Lubina s³u¿¹cy do prawid³owego przeprowadzania zajêæ praktycz-
nych (2 ³adowarki, 2 symulatory, 2 wozy odstawcze, 1 wierc¹cy, 2 kotwi¹-
ce i 2 jezdniowe), spawalniê (po 10 stanowisk) na terenie miasta Lubina
do przeprowadzenia zajêæ praktycznych wyposa¿onych w kilkadziesi¹t
stanowisk i urz¹dzeñ, z odpowiedni¹ wentylacj¹, szatniami i wêz³em so-
cjalno-sanitarnym.

Jak siê okaza³o przetargu nie wygra³o MCKK, lecz firma szkoleniowa ze
�l¹ska. Co ciekawe owa firma posiada swoje filie w miastach �l¹skich i
ma³opolskich, ale w Lubinie ju¿ nie. W ich ofertach pracy mo¿e znale�æ
informacjê, ¿e poszukuj¹ w Lubinie� wyk³adowców i instruktorów. Jak
uda³o nam siê ustaliæ chc¹ wydzier¿awiæ sale w szkole górniczej przy ul.
Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie. Wygl¹da na to, ¿e firma szkolenio-
wa prowadzi te¿ negocjacje z PeBeK¹ ws. remontu zu¿ytej ³adowarki pra-
cuj¹cej pod ziemi¹. To na niej mia³yby byæ prowadzone szkolenia.

W zwi¹zku z zaistnia³¹ sytuacj¹ nale¿y postawiæ kilka pytañ:
1) Jak to jest mo¿liwe, ¿e przetarg wygrywa firma, która nie spe³ni³a wymo-
gów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, firma która w Lubi-
nie nie ma ¿adnego zaplecza kadrowego ani infrastrukturalnego? Czy w
KGHM ka¿dy mo¿e wygraæ dowolny przetarg byleby zaproponowa³ naj-
ni¿sz¹ cenê?
2) Jak  pracownicy maj¹ byæ prawid³owo wyszkoleni, skoro maj¹ byæ
uczeni na reanimowanych z³omach zamiast obs³ugiwaæ nowe maszyny?!
3) Kursy powinny mieæ zachowan¹ ci¹g³o�æ, podczas gdy jest po³owa
stycznia, a firma dopiero siê organizuje?!

Sprawa �mierdzi korupcj¹ i zdecydowanie wymaga wyja�nienia przez Radê



Nadzorcz¹. Po skandalu z egzotycznymi szkoleniami dla wybrañców za
miliony z³otych, mamy kolejny temat, który budzi masê w¹tpliwo�ci i
rodzi wiele pytañ�

Napychanie kieszeni czy
próba restrukturyzacji?

Wiceprezes Zarz¹du ds. Produkcji Wojciech Kêdzia wyda³ w grudniu po-
lecenie s³u¿bowe powo³uj¹ce zespó³ ds. przygotowania zmian w organi-
zacji us³ug serwisowych Samojezdnych Maszyn Górniczych, (rzekomo)
poprawiaj¹cej efektywno�æ ich utrzymania. Zespó³ ma przeprowadziæ
�testy� w organizacji na jednym z rejonów wybranej kopalni. Po zapozna-
niu siê z tym poleceniem szybko dochodzi siê do wniosku, ¿e pracodaw-
ca chce powróciæ do skompromitowanego pomys³u restrukturyzacji
oddzia³ów mechanicznych we wszystkich zak³adach górniczych. Chêæ
poprawienia efektywno�ci utrzymania us³ug serwisowych SMG tak na-
prawdê oznacza oszczêdno�ci na kosztach pracy. Przewodnicz¹cy Sekcji
Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarno�æ Józef Czyczerski, w
pi�mie do Wiceprezesa Wojciecha Kêdzi za niepokoj¹ce zjawisko uzna³
d¹¿enie do zapewniania zleceñ tzw. �wysokop³atnym� pracownikom. Pro-
blem w tym, ¿e wspomniane osoby ju¿ dawno mog³y przestaæ pracowaæ,
ale najwyra�niej �g³odowa emerytura� sk³ania do za³atwiania sobie pracy
(i obfitej p³acy) jak nie w KGHM, to w spó³kach grupy kapita³owej. Prze-
wodnicz¹cy Józef Czyczerski zaproponowa³ Wiceprezesowi spotkanie
zainteresowanych spraw¹ cz³onków Rady Sekcji z przedstawicielami ze-
spo³u pracodawcy w celu wyja�nienia w¹tpliwo�ci zwi¹zanych z wyda-
nym poleceniem s³u¿bowym.

2013 rokiem kreatywnej
ksiêgowo�ci

Paradoksalnie 2013 rok og³oszono rokiem rodziny. Tymczasem by³ on
najgorszym okresem dla polskich rodzin. Dla polskich rodzin by³ to rok
trudny i niekorzystny, szczególnie bior¹c pod uwagê koszty utrzymania.
Zafundowano nam przed³u¿enie podwy¿szonego podatku VAT na kilka
lat do przodu. Przypomnê: 23-procentowa stawka podatku VAT ma obo-
wi¹zywaæ do 2016 roku. Znacz¹co wzros³y koszty utrzymania mieszkañ,
domów, jak i chocia¿by koszty wyprawki szkolnej, które tak¿e podro¿a³y.
2013 rok to okres za³amania w dochodach podatkowych bud¿etu, co
wi¹¿e siê z brakiem realnych podwy¿ek p³ac. Owszem, mówi³o siê o 3
proc. podwy¿ki w tym roku, lecz jest to jedynie statystyczne dzia³anie.
Polacy w rzeczywisto�ci nie odczuli tych podwy¿ek, gdy¿ wzros³y prak-
tycznie wszystkie us³ugi i ró¿nego rodzaju op³aty komunalne.

Exodus Polaków
Nie mo¿na traktowaæ jako sukcesu rocznych urlopów macierzyñskich,
poniewa¿ kolejny rok z rzêdu Polacy masowo emigrowali. S¹ to przede
wszystkim m³odzi ludzie. Do samych Niemiec wed³ug szacunków wyje-
cha³o ponad 100 tys. osób. Trwa exodus Polaków na Zachód w poszuki-
waniu pracy i godnych warunków ¿ycia. W tym roku perspektywy na
pracê, godziwe wynagrodzenie w kraju by³y mizerne dla ludzi m³odych i
nie zapowiadaj¹ siê lepsze na przysz³y rok. Bardzo z³a jest sytuacja na
rynku pracy. Na koniec listopada 2013 r. stopa bezrobocia wynios³a 13,2
procent. W grudniu mo¿emy spodziewaæ siê kolejnego wzrostu. Przypo-
mnê: na przysz³y rok stopa bezrobocia planowana jest na blisko 14 pro-
cent.

Gospodarka w kryzysie
2013 rok by³ fatalny tak¿e dla naszej gospodarki. Wzrost gospodarczy,
który by³ planowany na poziomie 2,5 proc., bêdzie wynosi³ 1,4-1,5 pro-
cent. Wspomnia³em, ¿e za³ama³y siê dochody podatkowe i to te najwa¿-
niejsze: z VAT, akcyzy i PiT. Kolejny rok z rzêdu malej¹ z nich wp³ywy i nic
z tym nie jest robione. W bie¿¹cym roku stanê³y praktycznie wszystkie
inwestycje. W mijaj¹cym roku ponad tysi¹c polskich firm zbankrutowa³o,
co jest rekordow¹ liczb¹. Prawie 250 przedsiêbiorstw budowlanych prze-
sta³o istnieæ. Mieli�my kilka sensacyjnych bankructw firm gie³dowych.

Wzros³y koszty kredytu, a jednocze�nie zmala³o oprocentowanie depozy-
tów i lokat d³ugoterminowych. Polacy w 2013 roku wyp³acili z banków
18-20 mld z³, gdy¿ oprocentowanie nie gwarantuje zysków.

Obietnice bez pokrycia
Po raz pierwszy obserwowali�my wyra�ny rozd�wiêk miêdzy statystyk¹,
miêdzy oficjalnymi wska�nikami bêd¹cymi rz¹dow¹ propagand¹, a tym,
co realnie Polacy odczuwaj¹ we w³asnych portfelach. Obiecywano nam,
¿e 2013 rok bêdzie okresem o¿ywienia gospodarczego. Druga po³owa
mijaj¹cego roku mia³a byæ znacznie lepsza. Tak siê nie sta³o. W I kwartale
2013 roku mieli�my zaledwie 0,5 proc. wzrostu PKB, co oznacza prak-
tyczne za³amanie siê  PKB. W IV kwartale mo¿emy spodziewaæ siê nieco
ponad 2 proc., to mimo wszystko ostateczny wynik bêdzie bardzo nêdz-
ny i bêdzie kszta³towa³ siê w granicach 1,4-1,5 proc. wzrostu PKB. Na
nasze potrzeby nie wystarczy.

Zamach na OFE
Kolejnym istotnym wydarzeniem ekonomicznym w dobiegaj¹cym koñca
roku jest zamach na otwarte fundusze emerytalne (OFE). Gdyby nie ten
ruch, rz¹d Donalda Tuska musia³by og³osiæ bankructwo. Koalicja PO �
PSL nie chcia³a siê przyznaæ do braku pieniêdzy, w zwi¹zku z tym wykona-
no sztuczny zabieg ksiêgowy, który w ¿aden sposób nie polepszy drama-
tycznego losu polskich emerytów. Zmiany w OFE pomog¹ rz¹dowi nadal
po¿yczaæ pieni¹dze i emitowaæ obligacje na rynkach zagranicznych. Nie-
mniej stoimy na granicy bankructwa.

Kosmiczny d³ug publiczny
Z³owrogi dla Polaków jest fakt, ¿e doprowadzono d³ug publiczny do
poziomu prawie 1 biliona z³ na koniec 2013 roku. Ponadto bêdziemy
mieli ponad 300 mld dol. d³ugu zagranicznego.

Wszystko to wskazuje na absolutn¹ klêskê. Dodatkowo próbuje siê nam
wmówiæ bajki o sukcesie wynegocjowanych 400 mld z³ z Unii Europej-
skiej na lata 2014-2020. Powtarzane jest fa³szywie, ¿e pieni¹dze te roz-
wi¹zuj¹ nasze problemy i gwarantuj¹ �skok cywilizacyjny� w Polsce. Tym-
czasem s¹ to jedynie mrzonki i bajki, w które nawet ma³e dzieci nie powin-
ny wierzyæ. Przypomnê: ¿eby móc wykorzystaæ pieni¹dze unijne, nale¿y
mieæ wk³ad w³asny. Polska nie ma ju¿ w³asnych pieniêdzy, banków, to
bêdziemy musieli po¿yczaæ pieni¹dze z zagranicy. Tym samym, wykorzy-
stuj¹c pieni¹dze z Unii, powiêkszymy nasz monstrualny ju¿ d³ug publicz-
ny.

Janusz Szewczak, Nasz Dziennik

Aktualno�ci
Tusk obudzi³ siê z sze�cioletniego snu
��mieciówki to tak naprawdê praca odarta z godno�ci i poczucia bez-
pieczeñstwa na przysz³o�æ. Zaproponujemy rozwi¹zania, które bêd¹
pierwszymi krokami, ale bêd¹ pocz¹tkiem tego marszu. Rok 2014
musi byæ pocz¹tkiem koñca �mieciówek�. Brawo Panie Tusk! Ponad
sze�æ lat zajê³o zrozumienie, ¿e Polacy s¹ wykorzystywani do niewol-
niczej pracy i co ciekawe przypomnia³e� sobie o tym akurat tu¿ przed
wyborami do Parlamentu Europejskiego i samorz¹dowymi. W Polsce
27% ludzi pracuje na umowach �mieciowych, podczas gdy np. w
Wielkiej Brytanii tylko 6%. Nawet �tania si³a robocza� ze wschodu
Europy pracuje na umowach o pracê�

�����
Wojnarowski ukarany jedynie upomnieniem!
Za kupczenie stanowiskami w KGHM pose³ Platformy Obywatelskiej
Norbert Wojnarowski otrzyma³ od Komisji etyki poselskiej jedynie
upomnienie. Jako dzielny ¿o³nierz europos³a Jacka Protasiewicza ku-
powa³ g³osy swoich partyjnych kolegów na wyborczy zjazd dolno�l¹-
skiej PO w Karpaczu. Jak wiadomo Grze� Schetyna poleg³, a na jego
miejsce wskoczy³ Protasiewicz zostaj¹c szefem dolno�l¹skich struk-
tur. Kara upomnienia od Komisji etyki poselskiej to i tak nic przy decy-
zji prokuratury okrêgowej z Legnicy. Postanowi³a nie wszczynaæ po-
stêpowania, poniewa¿ jej zdaniem KGHM nie jest spó³k¹ ca³kowicie
zale¿n¹ od pañstwa, lecz spó³k¹ prawa handlowego. Dlatego te¿ pose³
Norbert Wojnarowski nie móg³ powo³ywaæ siê na wp³ywy. Jak poka-
za³a historia, jednak móg³, bo po paru godzinach jeden z wicepreze-
sów KGHM zaprasza³ rozmówcê Wojnarowskiego na rozmowê o pra-
cê. Tak w³a�nie dzia³aj¹ prokuratury i s¹dy w Polsce pod rz¹dami
Platformy Obywatelskiej. Nawet najgorsze brudy zamiataj¹ pod dy-
wan i udaj¹, ¿e nic siê nie sta³o.

�����
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K+M+B+2014?
Czêsto po kolêdzie na drzwiach domów widzimy takie lub podobne
równania matematyczne. Wielu ludzi b³êdnie s¹dzi, ¿e pisane na
drzwiach litery oznaczaj¹ Trzech Króli: Kacpra, Melchiora i Baltazara, a
pomiêdzy nimi s¹ jakie� plusiki. Dodaj¹c rok wychodzi z tego jakie�
równanie. Prawid³owy zapis, który powinni�my umieszczaæ na
drzwiach wygl¹da tak: C+M+B 2014. Oznacza to �Christus Mansio-
nem Benedicat�, czyli �Niech Chrystus b³ogos³awi ten dom (to miesz-
kanie)�. Pomiêdzy literami s¹ krzy¿yki symbolizuj¹ce b³ogos³awieñ-
stwo, a na koñcu oczywi�cie nowy rok.

�����
Prezydêcki podpis na zawo³anie
Ju¿ mamy wystarczaj¹co du¿o dowodów na tzw. �niezale¿no�æ� pre-
zydenta Komorowskiego. Co rz¹d podsunie, prezydent podpisze. De-
cyzjê prezydenta Komorowskiego o podpisaniu ustawy faktycznie
likwiduj¹cej Otwarte Fundusze Emerytalne skrytykowa³ prof. Jerzy
Stêpieñ, by³y prezes Trybuna³u Konstytucyjnego. Stwierdzi³ sprzecz-
no�æ ustawy z konstytucj¹, poniewa¿ �dzia³a przeciwko prawom na-
bytym, prywatnemu mieniu obywateli i systemowi emerytalnemu.
Oznacza de facto wyw³aszczenie obywateli ze sk³adek, które by³y czê-
�ci¹ wynagrodzenia przed opodatkowaniem. �rodki z OFE s¹ nawet
objête wspólno�ci¹ ma³¿eñsk¹�. Bronis³aw Komorowski herbu bul-
nadziej takimi b³ahostkami siê nie przejmuje.

�����
Minister w rajstopach�
Podczas audycji radiowej politycy k³ócili siê ws. ideologii gender. Mowa
o �wspania³omy�lnych� praktykach np. przebierania ch³opców w su-
kienki i zmuszania ich do zabawy lalkami. Prezydencki minister To-
masz Na³êcz tak zagorzale broni³ ideologii gender, ¿e przyzna³ siê do
chodzenia w rajstopach� To kolejny przypadek w tym �rodowisku
po senatorze z PO, który zosta³ nagrany, jak chodzi³ w sukience i
wci¹ga³ kokainê� Co ciekawe w s¹dzie broni³ siê, ¿e to nie by³y nar-
kotyki, tylko� sproszkowane leki. S¹d uniewinni³ Krzysztofa P. kom-
pletnie pomijaj¹c fakt, ¿e senator Platformy zap³aci³ ponad 550 tys. z³
osobom, które go szanta¿owa³y ujawnieniem nagrania. Ale tak to ju¿
w Polsce jest pod rz¹dami Donalda Tuska. O niezawis³o�ci s¹dów i
prokuratur mo¿na poczytaæ w ksi¹¿kach.

�����
Wszystko dro¿eje! W górê id¹ ceny gazu, czynsz i podatki
Polacy w 2014 roku nie odetchn¹. Ju¿ od stycznia czeka nas seria
bolesnych podwy¿ek. W górê pójd¹ ceny mleka, mas³a, m¹ki, miêsa,
chleba, gazu, papierosów, wódki. Wiêcej kosztowaæ nas bêdzie utrzy-
manie mieszkania. Wzrosn¹ te¿ podatki i sk³adki, w tym abonament
RTV. W wielu miastach, np. w Bydgoszczy czy Zabrzu w górê pójd¹
czynsze w mieszkaniach komunalnych � nawet o 10%. Ale na wy¿sze
op³aty musz¹ przygotowaæ siê tak¿e osoby maj¹ce w³asne mieszka-
nia � w ca³ej Polsce. Podwy¿kê zafundowa³o nam te¿ Ministerstwo
Finansów. Co prawda o wysoko�ci podatku od nieruchomo�ci decy-
duj¹ samorz¹dy, to rz¹d wyznacza jego maksymalny pu³ap. W 2014
roku maksymalna stawka podatku wzro�nie do 0,74 gr, czyli za 50-
metrowe mieszkanie zap³acimy o 5 z³ wiêcej. A gdy doliczymy to tego
planowane podwy¿ki cen wody (5 proc.) i gazu (o 1,5 proc.) � oka¿e
siê, ¿e utrzymanie mieszkania mo¿e nas kosztowaæ nawet 10 proc.
wiêcej ni¿ teraz. Do tego dochodz¹ jeszcze podwy¿ki podatków. Od
stycznia ro�nie akcyza na wódkê i papierosy. W ten sposób rz¹d chce
wyj¹æ z naszych portfeli 700 mln z³. Najgorsze jest to, ¿e ceny rosn¹, a
p³ace wiêkszo�ci Polaków nie. Eksperci twierdz¹, ¿e pensje w 2014
roku zaczn¹ wreszcie powoli rosn¹æ. Ale prêdzej zobacz¹ je urzêdnicy
� pracownicy samorz¹dowi maj¹ zapisany 2,4 proc. wzrost p³ac w
ustawie bud¿etowej � ni¿ pracownicy prywatnych firm.

�����
(Nie)odgadnione drogi (nie)sprawiedliwo�ci
To pewnie przypadek. Ten sam sêdzia, który uniewinni³ synow¹ Edwar-
da Gierka Ariadnê G. za przyjêcie pieniêdzy w kopercie, wysy³a³ Jaro-
s³awa Kaczyñskiego na badania psychiatryczne. S¹d uniewinni³ Ariad-
nê G., by³¹ synow¹ I sekretarza PZPR Edwarda Gierka. Kobieta by³a
oskar¿ona o to, ¿e jako dyrektor kliniki okulistycznej w Katowicach
przyjê³a 13 ³apówek od austriackiej firmy, która w latach 2003-2007
dostarcza³a medykamenty do placówki. W uzasadnieniu wyroku sê-
dzia przyzna³ racjê prokuraturze, ¿e Ariadna G. dostawa³a koperty z
pieniêdzmi, ale nie uzna³ ich za korzy�æ maj¹tkow¹. �To by³a dodatko-
wa, nieformalna op³ata, która nie wp³ywa³a na decyzje oskar¿onej� �
oceni³ sêdzia Maciej Jab³oñski�

�����
Tusk wzoruje siê na towarzyszu Putinie
Tylko w pañstwach autorytarnych lub totalitarnych najwy¿si urzêdni-
cy systematycznie je¿d¿¹ po kraju na �ustawki� z obywatelami. Przy-
k³ady takich dzia³añ mamy obecnie w Korei Pó³nocnej i Rosji. W PRL-
u by³o dok³adnie tak samo. Specjali�ci od PR Donalda Tuska uznali
chyba, ¿e maj¹c najwiêksze media w Polsce po swojej stronie, mo¿na
pój�æ w �lady Putina czy Kim D¿ong Una. Premier zamiast zaj¹æ siê
ustawodawstwem i rozwi¹zywaniem ogromnych problemów wszyst-
kich Polaków, uzna³, ¿e lepiej pokazaæ jak rozwi¹zuje problemy poje-
dynczych obywateli. Oczywi�cie w obiektywach kamer, bo tu nie cho-
dzi o rozwi¹zywanie problemów, lecz kreowanie pozytywnego wize-
runku. Zwiedzanie fabryki, obiad z jak¹� rodzin¹, przyje¿d¿anie na
miejsce, które nawiedzi³a klêska ¿ywio³owa, sk³adanie obietnic pomo-
cy i jak zawsze stosowny ubiór do sytuacji. Jak powód�, to kurtka
przeciwpowodziowa, jak jaka� klêska to skromna kurtka w jednoli-
tym, ciemnym kolorze. I zawsze na miejscu zaprzyja�nione media.

Moje marzenie
Przebrzmia³y ju¿ echa �wi¹t Bo¿ego Narodzenia i sza³ Sylwestro-
wych zabaw. Czas wracaæ do polskiej rzeczywisto�ci roku 2014.
Wszystkie przyjête przez rz¹d wska�niki i uchwalony bud¿et nie po-
zostawiaj¹ zdrowo my�l¹cym ludziom ¿adnych z³udzeñ. Koñczyli-
�my 2013 rok w nienajlepszych nastrojach, a nowy nie zapowiada
siê wcale lepiej. Wiêkszo�æ z pracuj¹cych pod rz¹dami Tuska nie
mo¿e kolejny ju¿ rok z rzêdu liczyæ na wzrost wynagrodzeñ, a realne
p³ace systematycznie malej¹ � za to wzrasta systematyczne obci¹-
¿anie naszych kieszeni. Wszystko wskazuje na to, ¿e nie zmniejsz¹
siê kolejki w po�rednictwach pracy, a m³odzi ludzie z braku perspek-
tyw wyje¿d¿aj¹ za granicê. Nie mamy co liczyæ na poprawê w do-
stêpno�ci do s³u¿by zdrowia, nie poprawi siê te¿ los obecnych eme-
rytów i rencistów. Nie maj¹ ¿adnych szans, by za swoje g³odowe
emerytury czy renty godnie ¿yli. Zmieniona w b³yskawicznym tem-
pie ustawa o Otwartych Funduszach Emerytalnych nie daje ¿adnych
szans przysz³ym emerytom, by spokojnie mogli wyczekiwaæ upra-
gnionej emerytury, poniewa¿ stan do jakiego Tusk i Platforma do-
prowadzili gospodarkê jest gorszy ni¿ tragiczny i z roku na rok rz¹d
dok³ada z bud¿etu na bie¿¹ce emerytury coraz wiêcej. Wyd³u¿enie
wieku emerytalnego na nic siê zda, bo nie ma kto pracowaæ nawet
na obecnych emerytów.

W rozmowach z lud�mi czêsto s³ychaæ zrezygnowane g³osy: �nic nie
zrobisz�, �co poradzisz� itp. Odpowied� pozostaje jedna � wyci¹gaæ
w³a�ciwe wnioski i organizowaæ siê. S³yszymy o potê¿nych manife-
stacjach za granicami Polski. Tam rolowane spo³eczeñstwa licznie
wychodz¹ na ulicê protestowaæ przeciw rz¹dz¹cym. Biedne i umê-
czone spo³eczeñstwo Ukrainy mimo ci¹g³ych represji ze strony w³a-
dzy ma swój wolno�ciowy Majdan. Ma swój cel by uwolniæ siê spod
rz¹dz¹cej dyktatury Janukowycza. Czy pod rz¹dami Tuska i jego ko-
lesi nie mamy nowej, ukrytej dyktatury? Nie dzia³a komisja trójstron-
na, ka¿da inicjatywa spo³eczna poparta setkami tysiêcy lub miliona-
mi podpisów zostaje g³osami Tuska i jego kolesi odrzucona, a t³umy
manifestantów na ulicach nie robi¹ wra¿enia na rz¹dzie. Co rusz
wyciekaj¹ informacje jak partyjni kolesie ustawiaj¹ siebie i swoich
popleczników przy ró¿nego rodzaju przetargach, a za g³os wyborczy
obiecuj¹ pracê np. w KGHM. Ich interesuje tylko to, ¿eby byæ przy
korycie � a my co z tym robimy?

Marzy mi siê w Nowym 2014 roku, ¿e równie¿ nasze biedne i umê-
czone spo³eczeñstwo bêdzie mia³o swój Polski Majdan, jak w roku
80-tym. Wspólnie, niepodzieleni, w zbiorowym prote�cie tej w³adzy
powiemy stanowcze nie. I przy kolejnych wyborach odstawimy do
lamusa tych, którzy kilka razy nas wystawiali. Wszystkich Tusków,
Palikotów, Millerów, Pawlaków czy przefarbowanych karierowiczów
z uk³adu Gowina. Je�li wybierzemy ludzi, którym zale¿y na Polsce i
Polakach, to mamy szansê, ¿e przynajmniej naszym dzieciom i wnu-
kom bêdzie lepiej. W innym przypadku bêdziemy ¿yæ w iluzorycznej
wolno�ci.

Zatroskany


