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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

Protokó³ Nr 15 podpisany - podwy¿ki stawek dla wszystkich pracowników i bardziej korzystny przelicznik nagrody rocznej

Nie ma porozumienia
 tyle do wziêcia na dzi
Zwi¹zki zawodowe na spotkaniu z przedstawicielami pracodawcy (Zarz¹d nie znalaz³ czasu na kolejne spotkanie) 28 stycznia
podpisa³y Protokó³ dodatkowy nr 15 dokonuj¹cy kilku modyfikacji w Zak³adowym Uk³adzie Zbiorowym Pracy. Zmianie uleg³a
tabela z kategoriami zaszeregowania. Wszystkim pracownikom
wzrosn¹ stawki zaszeregowania o 2,4%. Korzystna zmiana nast¹pi te¿ przy wyliczaniu nagrody rocznej. Obni¿one zosta³y ze
100 mln z³ do 80 mln z³ progi zysku netto okrelaj¹ce wysokoæ
nagrody dla pracowników. Wysokoæ dodatkowego odpisu na
fundusz wiadczeñ socjalnych we wszystkich oddzia³ach wzros³a o 4,5%. Dodatkowo zmianie uleg³a nazwa Biura Zarz¹du 
teraz Zarz¹d nazwa³ swoj¹ siedzibê Central¹.
Zwi¹zki zawodowe domaga³y siê wzrostu redniej p³acy w spó³ce o
6,4% i zmianê Za³¹cznika nr 11 Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego
Pracy ws. nagrody rocznej dla pracowników w celu ca³kowitego
zniwelowania skutków wprowadzenia podatku od niektórych kopalin na wyp³atê nagrody. Centrale zwi¹zkowe domaga³y siê te¿ przedstawienia szczegó³owych danych o zatrudnieniu z podzia³em na stanowiska robotnicze i nierobotnicze w rozbiciu na stanowiska do³owe i powierzchniowe. ¯aden z postulatów nie zosta³ przez Zarz¹d
ca³kowicie spe³niony, a danych nie przedstawiono do dzi. Podpisany protokó³ mo¿na jednak okreliæ kompromisem, mo¿liwym do
wynegocjowania na obecn¹ chwilê, poniewa¿ dwa postulaty zosta³y czêciowo zrealizowane. Po kilku latach doczekalimy siê zmiany
ca³ej tabeli p³ac zasadniczych. Co prawda od 2014 r. wzros³a minimalna p³aca krajowa i wymusza³o to dostosowanie tabeli do tej
sytuacji, jednak¿e w ubieg³ym roku taka sytuacja równie¿ mia³a miejsce, ale Zarz¹d zdecydowa³ siê podnieæ stawki jedynie pracownikom zatrudnionym do 9 kategorii.
Zarz¹d od kilku lat odmawia³ podwy¿szenia ca³ej tabeli stawek osobistego zaszeregowania. T³umaczy³ siê zmniejszeniem zawartoci
miedzi w rudzie i coraz ni¿szymi cenami surowców. Dlaczego to
pracownicy mieliby za to odpowiadaæ skoro solidnie wykonuj¹ swoj¹
pracê? Po wprowadzeniu podatku od niektórych kopalin zysk zmniejszy³ siê o 40%. Prezes Wirth na spotkaniu z 23 stycznia próbowa³
zrzuciæ ciê¿ar podatku Tuska i Rostowskiego na barki pracowników
KGHM poprzez niekorzystn¹ zmianê sposobu naliczania nagrody
rocznej z zysku. Jednoczenie proponowa³ zwiêkszenie tym kosztem o 4% wszystkich kategorii zaszeregowania. Oznacza³oby to
zmniejszenie nagrody z zysku za podwy¿kê stawek, czyli przek³adanie pieniêdzy z jednej kieszeni do drugiej. Centrale zwi¹zkowe nie
zgodzi³y siê na tê propozycjê i wykorzystywanie nieciekawej sytuacji podatkowej do ograbiania pracowników z zysku w przysz³oci.
23 stycznia odrzucono propozycjê Zarz¹du. Na ostatnim spotkaniu
z 28 stycznia Zarz¹d siê nie pojawi³, ale zwi¹zkom zawodowym przed³o¿ono now¹ propozycjê, która nie odbiera za³odze ¿adnych korzystnych zapisów z ZUZP.
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Systematycznie sygnalizowany przez Zarz¹d brak pieniêdzy na podwy¿ki dla pracowników i powo³ywanie siê na kwestie wp³ywu podatku od miedzi i srebra na nagrodê roczn¹ tym bardziej dziwi, poniewa¿ Polska Mied nadal osi¹ga miliardowe zyski (3 mld z³ netto
za 2013 r.) i to kosztem ciê¿kiej pracy. Prowadzona polityka kadrowa
jednoznacznie wskazuje, ¿e problemów finansowych nie ma, bo w
Biurze Zarz¹du jest coraz gêciej  zatrudnienie w ci¹gu roku wzros³o o ponad 7% i obecnie pracuj¹ tam 662 osoby (w 2008 r. pracowa³o zaledwie 428 osób  wzrost o 54%). Pracowników na tzw.
rycza³cie jest ju¿ 223, co oznacza wzrost o ok. 15% rok do roku.
Iloæ pracowników w Zak³adach Górniczych i Zak³adzie Hydrotechnicznym nieznacznie wzros³a, ale ³¹cznie liczba pracowników na stanowiskach robotniczych spad³a o ok. 100 i mniej wiêcej tyle samo
utworzonych zosta³o stanowisk nierobotniczych. Na spotkaniu z
Zarz¹dem Przewodnicz¹cy Józef Czyczerski wskaza³, ¿e jest to nie-
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pokoj¹ca, a wrêcz niebezpieczna tendencja ostatnich lat.

Na spotkaniu, które odby³o siê 9 stycznia ustalono podzia³ wczasów profilaktyczno-leczniczych na poszczególne oddzia³y. £¹cznie
na wczasy skierowanych zostanie 445 osób. Wczasy odbêd¹ siê w
kilku orodkach: Sanatorium Korab w Polanicy-Zdroju, Sanatorium
Jan Kazimierz w Dusznikach-Zdroju, Sanatorium Polonia i Sanatorium Zameczek w Kudowie-Zdroju, Sport Hotelu w wieradowieZdroju, OWS Cechsztyn w Ustroniu Morskim, Barbarce w winoujciu i Hotelu Chalkozyn w Ko³obrzegu.
Dodatkowo Solidarnoæ poruszy³a nastêpuj¹ce kwestie:
Przewodnicz¹cy Józef Czyczerski przypomnia³ sprawê przetargu na
szkolenia pracowników KGHM, który wygra³a firma z województwa
l¹skiego bez dowiadczenia na naszym rynku. Z uzyskanych przez
Solidarnoæ informacji wynika, ¿e firma ma szkoliæ naszych nowych
operatorów starymi, wyci¹gniêtymi z do³u i wyremontowanymi maszynami, a pracownikom przecie¿ powierzany jest drogi sprzêt do
pracy. Po nag³onieniu sprawy przez Józefa Czyczerskiego powo³any zosta³ zespó³ ds. zbadania zasadnoci dopuszczenia do przetargu wspomnian¹ firmê. Co ciekawe w sk³ad zespo³u weszli ludzie,
którzy decydowali o rzekomo najlepszej ofercie w przetargu  czy
maj¹ teraz broniæ w³asnego wyboru? W innej sprawie powo³ano
zespó³, który ma zaj¹æ siê popraw¹ efektywnoci serwisu maszyn
ciê¿kich. NSZZ Solidarnoæ zaproponowa³a odbycie spotkania z zespo³em w celu wyjanienia w¹tpliwoci i przedstawienia przez zespó³ proponowanego kierunku zmian.
Szef miedziowej Solidarnoci wskaza³ te¿ na problemy w ZG Rudna. Obecnie trwaj¹ próby wprowadzenia reorganizacji transportu
górników i mechaników z podszybia na rejony eksploatacyjne. Pomys³ polega na tym, ¿e operatorzy, którzy dotychczas wozili pracowników, zostan¹ oddelegowani do pracy na oddzia³y, a pierwsz¹
zmianê zawiezie elektryk na oddzia³ górniczy. Tam pojazd przejmie
sztygar i pojedzie na obchód po rejonie, po czym sprzêt zostawi. Nie
wiadomo w jaki sposób sprzêt mia³by dostaæ siê pod szyb, ¿eby
przywieæ górników strza³owych. Wygl¹da na to, ¿e zamiast jednego operatora pojazdu osobowego bêdzie ich na zmianie siedmiu? Jeli tak ma wygl¹daæ dbanie o maszyny pod ziemi¹ to pozostaje siê tylko modliæ . W innej sprawie okazuje siê, ¿e na jednym
szybie ZG Rudna ma byæ zamontowanych na podszybiu 12 kamer, a to ponoæ dopiero pocz¹tek projektu i na ka¿dym z szybów
eksploatacyjnych ma byæ zamontowanych po kilkanacie kamer.
Jaki bêdzie koszt zakupu, obs³ugi, serwisu okamerowania i w jakim
celu trwonione s¹ pieni¹dze? O to pyta³ Przewodnicz¹cy Józef Czyczerski, ale Zarz¹d nie by³ doinformowany, wiêc odpowiedzi nie
udzieli³.
Przewodnicz¹cy Bogdan Nuciñski pyta³ o inwestycje w Rynarcice i
rozwój ZG Lubin. Prezes stwierdzi³, ¿e nie op³aca siê inwestowaæ
ze wzglêdu na nisk¹ zawartoæ miedzi w rudzie, jednak¿e ku ogólnemu oburzeniu i sugerowaniu politycznych decyzji jest mo¿liwoæ,
¿e jednak inwestycja bêdzie realizowana. Inna kwestia poruszona
przez Przewodnicz¹cego Solidarnoci ZG Lubin dotyczy planowanej redukcji zatrudnienia na 2014 r. Z uzyskanych przez Solidarnoæ informacji wynika, ¿e w samych kopalniach zwolnienia doty-

czy³yby 250-300 osób, co jest niemo¿liwe do osi¹gniêcia poprzez
same odejcia pracowników z uprawnieniami emerytalnymi. Narzucenie oszczêdnoci kopalniom oznacza ciêcia w zatrudnieniu w spó³ce i zewnêtrznych firmach. Medialne wypowiedzi rzecznika sugeruj¹ce, ¿e KGHM zatrudni 399 osób to zwyk³e mrzonki. No chyba, ¿e
maj¹ zamiar o tyle osób powiêkszyæ zatrudnienie w Centrali Jakby
nie patrzeæ nawet jeli odejd¹ tylko pracownicy z uprawnieniami
emerytalnymi i nie bêdzie innych zwolnieñ, to co maj¹ zrobiæ ludzie
po rocznych szko³ach przygotowawczych, którym Prezes obieca³
zatrudnienie po trzech miesi¹cach od ukoñczeniu szkolenia?

Quo vadis Polska Mied
Dok¹d zmierza Polska Mied? Trudno mówiæ o przewidywalnym kierunku, bowiem polityka obecnych w³adz firmy jest jak chor¹giewka
na wietrze, a wiatrem zdaje siê byæ Platforma Obywatelska, co ju¿
powia³a na przemys³ stoczniowy w Polsce, fabrykê Cegielskiego,
firmy budowlane, a ostatnio zabra³a siê ostro za szpitale i lasy pañstwowe. Okaza³o siê, ¿e KGHM ju¿ rezygnuje z kluczowych inwestycji w Polsce i regionie, a w zamian pompuje pieni¹dze w dziwne
projekty zagraniczne. Nie planujemy inwestycji w Rynarcice  zadeklarowa³ na spotkaniu ze zwi¹zkami zawodowymi Prezes Herbert
Wirth. W tym samym tonie odniós³ siê w kwestii powrotu do Starego Zag³êbia i ponownego uruchomienia kopalñ rudy miedzi w okolicach Boles³awca. Powodem podjêcia takich decyzji jest rzekoma
ich nieop³acalnoæ. Byæ mo¿e Zarz¹d jednak zmieni zdanie przynajmniej w kwestii Rynarcic. W 2011 roku zarz¹d obiecywa³ kolejne
inwestycje w otoczeniu obecnie eksploatowanych z³ó¿ i powrót do
eksploatacji Starego Zag³êbia  mia³o nast¹piæ tworzenie nowych
miejsc pracy w naszym regionie, ale na obietnicach siê skoñczy³o.
Gdy nadchodzi czas na realizacjê sk³adanych obietnic, Zarz¹d roztacza kolejne fantastyczne wizje oderwane od rzeczywistoci. Przypomina to jota w jotê politykê podatkow¹ rz¹dów Tuska i koalicji POPSL. Jest kryzys (kolesi Tuska, PO-wców, ich rodziny i kolesi to nie
dotyczy), wiêc obywatele musz¹ wysup³aæ jeszcze wiêcej pieniêdzy
na podatki (VAT, akcyza, zaostrzenie podatku belki, sk³adka rentowa
itp.). Kryzys w³anie siê skoñczy³ (sam Premier to hucznie og³osi³),
ale rz¹d niekoniecznie obni¿y publiczne daniny. Tak w³aciwie przed³u¿y³ funkcjonowanie podwy¿szonego podatku VAT o kolejne trzy
lata. Czyli po prostu k³ama³ obywatelom w ¿ywe oczy. Analogicznie
jest w przypadku KGHM. Spó³ka generuje miliardy z³otych zysku i
zwleka z czêci¹ inwestycji w naszym regionie. Obecnie generuje
tylko 3 mld z³ zysku netto (plus dodatkowy haracz ponad 2 mld z³
podatku od miedzi, który pomniejsza zysk) i okazuje siê, ¿e to znowu
z³y moment. A kiedy bêdzie ten w³aciwy? Mo¿e jak Prezes Wirth
dostanie kryszta³ow¹ kulê do przewidywania przysz³oci i bêdzie
hossa przez 20 lat? Jak na ironiê, w czasie kryzysu, zamiast inwestowaæ w Polsce postanowiono wyprowadziæ za zgod¹ rz¹du 10 mld z³
na zakup kanadyjskiej spó³ki górniczej. Lada moment min¹ dwa lata
od transakcji, a profity zza Atlantyku jeszcze do Polski nie dotar³y.
Zamiast tego górnicy z Zag³êbia Miedziowego tworz¹ tysi¹ce miejsc

pracy w Chile (6,4% bezrobocia) i Kanadzie (7% bezrobocia).
Droga, któr¹ prowadzona jest obecnie miedziowa spó³ka przypomina tor z przeszkodami. Z jednej strony s³yszymy, ¿e KGHM to niezale¿na spó³ka gie³dowa, a z drugiej mamy namacalne dowody politycznych ingerencji. Polska Mied jest wyciskana z pieniêdzy przez
PO jak cytryna. Dodatkowy haracz w postaci podatku od niektórych
kopalin, to ju¿ ponad 2 mld z³ rocznie. Do tego dochodzi coroczna
dywidenda (w 2011 5,6 mld z³ i 2 mld z³ w 2012) oraz podatek CIT.
KGHM jest najwiêkszym p³atnikiem tej daniny. W 2011 roku odprowadzi³ z tytu³u podatku CIT ok. 2,3 mld z³, a w 2012 ok. 1,5 mld z³.
Dla porównania, jak wielkie s¹ to pieni¹dze, wystarczy podaæ, ¿e
drugim najwiêkszym podatnikiem w 2012 roku by³ PKN Orlen, który
odprowadzi³ trzykrotnie mniej  bo 536 mln z³. PGE jako trzecia
spó³ka odda³a do bud¿etu pañstwa 364 mln z³. Kiedy przychodzi do
p³acenia wszelkiej maci podatków, KGHM jest spó³k¹ Skarbu Pañstwa eksploatuj¹c¹ polskie dobra narodowe, którymi musi siê dzieliæ, ale gdy politycy PO maj¹ mieæ zarzuty prokuratorskie, wtedy
Polska Mied staje siê niezale¿n¹ spó³k¹ prawa handlowego. Taka
sytuacja mia³a miejsce w przypadku pos³a PO Wojnarowskiego, który rozdawa³ stanowiska w KGHM w zamian za poparcie swojego
kolesia Protasiewicza w dolnol¹skich wyborach partyjnych. Prokuratura, jak mo¿na by³o przewidzieæ, nie dopatrzy³a siê ¿adnych
znamion przestêpstwa, a to ze wzglêdu na niemo¿noæ uznania
KGHM za podmiot, w którym sprawca przestêpstwa p³atnej protekcji mo¿e powo³ywaæ siê na wp³ywy. Prorz¹dowe media g³ównego
cieku wyemitowa³y lakoniczn¹ informacjê i licz¹ na amnezjê Polaków.
S¹ jeszcze przecie¿ inne sposoby podporz¹dkowywania spó³ek z
udzia³em Skarbu Pañstwa. W zale¿noci od potrzeb marketingowych rz¹du Tuska, KGHM zaczyna inwestowaæ we wszystko co
wpadnie decydentom do g³owy. Popularnoæ zyska³ temat gazu z
³upków, niby ¿e to szansa na stanie siê potêg¹ gazow¹ i uniezale¿nienie siê od Rosji. S³upki poparcia dla Platformy poszybowa³y, bo
projekt zawi¹za³o kilka spó³ek, w których udzia³y ma Skarb Pañstwa:
PGNiG, PGE, ENEA, Tauron i KGHM. Do koñca 2013 roku mia³y zostaæ podjête dalsze kroki, ale umowa wygas³a i porzucono plan wspólnego poszukiwania i wydobycia wêglowodorów z ³upków. Podobny los spotka³ spó³kê Biowind kupion¹ przez KGHM w 2009 roku.
Zakupiono j¹ w celu budowy farmy wiatrowej, a w 2013 r. zarzucono
temat. Oczywicie kadra zarz¹dzaj¹ca przez te lata pobiera³a wynagrodzenia za sprawowanie swoich funkcji. Na kilka lat wycofano siê
te¿ z projektu budowy bloku parowo-gazowego we wspó³pracy z
Tauronem. Zajmuj¹ca siê realizacj¹ projektu spó³ka Elektrownia
Blachownia Nowa pomimo wstrzymania inwestycji na trzy lata dalej bêdzie funkcjonowaæ  a skoro jest spó³ka to musi byæ zarz¹d i
kasa dla menad¿erów wysokiej klasy.
Trzy klapy w projektach energetycznych postanowiono przekuæ w
sukces jednym  mega projektem atomowym. Technologii atomowej nie mamy, uranu w Polsce brak, nie wiadomo gdzie mia³yby byæ
sk³adowane odpady radioaktywne, a pocz¹tek jej funkcjonowania
jest planowany bardzo optymistycznie na 2024 rok. Tak naprawdê
nie wiadomo kiedy, bo termin ci¹gle siê przesuwa. Spó³ka PGE Energia J¹drowa utworzona w celu budowy elektrowni atomowej zosta³a powo³ana w 2009 r., a pieni¹dze do kieszeni wybrañców p³yn¹.
Obecnym prezesem spó³ki jest nieznany przecie¿ nikomu specjalista Aleksander Grad, by³y minister skarbu pañstwa, który zamkn¹³
stocznie, sprzeda³ 10% akcji KGHM, wyprzeda³ aktywa telekomunikacyjne i zainicjowa³ podatek od niektórych kopalin. Najwie¿sz¹
inwestycj¹ z wiod¹c¹ rol¹ KGHM w spó³ce z Grup¹ Azoty jest poszukiwanie, rozpoznanie i wydobycie surowców fosforowych, metali
nie¿elaznych, soli potasowej i kamiennej w Polsce lub za granic¹.
Podjêcie siê wszystkich ww. inwestycji przez Polsk¹ Mied, nawet
tych niewypa³ów, to oczywicie autonomiczne decyzje Zarz¹du i
Rady Nadzorczej. Oczywicie nie by³o ¿adnych przykazów z kancelarii Tuska. Do realizacji wszelkich niezwi¹zanych z ci¹giem technologicznym inwestycji potrzebne s¹ du¿e pieni¹dze. Zarz¹d znajduje
je m.in. zaci¹gaj¹c kredyty i sk¹pi¹c na podwy¿kach dla pracowników, bo o sobie nie zapomina. Na pocz¹tku 2013 r. podczas negocjacji p³acowych Prezes Wirth obiecywa³ maksymaln¹ wysokoæ
nagrody z zysku dla pracowników. Okazuje siê jednak, ¿e nagroda
bêdzie ni¿sza, a winnych nie ma i zrekompensowaæ poniesione przez
pracowników straty Prezes te¿ nie ma zamiaru. Zamiast dotrzymaæ
s³owo postanowi³ z³o¿yæ propozycjê niekorzystnej dla pracowników zmiany Za³¹cznika nr 11 Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy dotycz¹cego wyp³aty nagrody z zysku. Na tak niekorzystne dla

pracowników zmiany zapisów ZUZP nie bêdzie zgody. Oczekujemy
tak¿e na wyjanienie kwestii planów zatrudnienia i etatyzacji w Oddzia³ach na koniec 2014 roku, bo obecnie ludzi do faktycznej pracy
systematycznie ubywa, a PO-wscy kolesie ju¿ maj¹ problemy, by
pomieciæ siê w biurach tzw. Centrali i zaczynaj¹ ostro zasiedlaæ
wolne pokoje w biurowcach na kopalniach. Lepiej jakby nic nie
robili, bo to co wymylaj¹ i jest wdra¿ane przez dyrekcjê, a¿ prosi
siê by zacytowaæ klasyka: co by tu jeszcze spieprzyæ panowie.

Pytania o przysz³oæ
ZG Lubin
Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ Solidarnoæ O/ZG Lubin bardzo zaniepokojona o los pracowników i naszej kopalni zwraca siê
do Pana Dyrektora o wyjanienie kilku bardzo wa¿nych spraw w
zwi¹zku z pojawiaj¹cymi siê informacjami medialnymi podawanymi
przez Centralê KGHM na spotkaniach z organizacjami zwi¹zkowymi.
1. Czy prawd¹ jest, ¿e ZG Lubin od 1 stycznia 2014 r. ma ustalony
zmniejszony limit zatrudnienia w stosunku do roku 2013 o 68
osób i czy rodki na wynagrodzenia wyliczono od zmniejszonego limitu?
2. W jaki sposób Dyrekcja zamierza dojæ do zmniejszonego limitu
zatrudnienia?
3. Czy tak narzucony limit zatrudnienia i rodków na wynagrodzenia mo¿e skutkowaæ ca³kowit¹ blokad¹ przyjêæ do pracy nowych pracowników w 2014 roku?
4. Na ile prawdziwe s¹ pojawiaj¹ce siê informacje o kolejnych ciêciach inwestycyjnych i bud¿etowych dla naszej kopalni na zakupach nowych maszyn, serwisach, robotach przygotowawczych
i rozbudowie szybu Rynarcice oraz ³ani dla Rejonu Lubina
Wschodniego?
5. Czy prawdziwe s¹ informacje o ³¹czeniach rejonów kopalni i jak
przy zmniejszonym stanie zatrudnienia oraz ni¿szych rodkach
na wynagrodzenia i inwestycje mamy wykonaæ powy¿sze zadania produkcyjne?
Panie Dyrektorze, z naszej strony pytañ i w¹tpliwoci jest wiêcej.
Uznalimy, ¿e te s¹ na razie najistotniejsze. W obawie o los pracowników i przysz³oæ naszej kopalni liczymy na rzeczow¹ i rzeteln¹
informacjê.
Przewodnicz¹cy Komisji Miêdzyzak³adowej
NSZZ Solidarnoæ oddzia³ ZG Lubin
Bogdan Nuciñski

Przewodnicz¹cy Komisji Miêdzyzak³adowej NSSZ Solidarnoæ Oddzia³ ZG Lubin Bogdan Nuciñski w imieniu cz³onków NSZZ Solidarnoæ ko³a emerytów i rencistów kopalni Lubin wys³a³ list otwarty do prezydenta Bronis³awa Komorowskiego i premiera Donalda
Tuska. Cz³onkowie ko³a poruszaj¹ w licie problemy z jakimi borykaj¹ siê seniorzy, ale te¿ ludzie m³odzi, którzy s¹ przysz³oci¹ Polski.

LIST OTWARTY
Obraduj¹cy w dniu 10.01.2014 r. cz³onkowie NSZZ Solidarnoæ ko³a
emerytów i rencistów kopalni Lubin z wielk¹ dezaprobat¹ i oburzeniem
przyjmuj¹ negatywn¹ postawê najwy¿szych w³adz naszego kraju. Panowie obejmuj¹c swoje urzêdy z wyboru obywateli przysiêgalicie staæ na
stra¿y Konstytucji RP i strzec dobra jej obywateli. Wszystkich obywateli 
bez wyj¹tku. Przez kilka lat swojego urzêdowania dajecie dowody, ¿e
stalicie siê stró¿ami prawa jednej partii politycznej i zwi¹zanych z ni¹
grup z ró¿nych sfer biznesu i w³adzy. Nadzieje na godne emerytury ciê¿ko
pracuj¹cych przez ca³e ¿ycie Polaków pêkaj¹ niczym bañki mydlane. Ka¿dy dzieñ przynosi tej grupie osób chwile coraz wiêkszych rozczarowañ i
goryczy, a nawet ludzkich dramatów. Na naszych ¿ywych organizmach

dokonujecie Panowie swoist¹ eutanazjê. Czêsto nie staæ emerytów i
rencistów na podstawowe artyku³y potrzebne do codziennej egzystencji.
Do tego dochodz¹ choroby i upokarzaj¹ce sytuacje w kolejce do s³u¿by
zdrowia
Zabieracie Panowie od³o¿one pieni¹dze z Otwartych Funduszy Emerytalnych, wiele lat przed wyznaczonym czasem pobralicie pieni¹dze z funduszu rezerwy demograficznej, do tego podwy¿szylicie wiek emerytalny. Polityka obni¿ania bezrobocia wród ludzi m³odych nie istnieje. 26
proc. m³odych ludzi jest bez pracy, a wiêkszoæ pracuj¹cych jest zatrudnionych na tzw. umowach mieciowych. Nie wspominaj¹c ju¿ o milionach, które wyjecha³y za prac¹ do zachodnich krajów. O polityce demograficznej nikt w Polsce nie s³ysza³. W naszym kraju rodzi siê tak ma³o
dzieci, ¿e zajmujemy jedno z ostatnich miejsc wród pañstw z ca³ego
wiata. Zamiast rozwi¹zywaæ problemy emigracji zarobkowej i kryzysu
demograficznego rz¹d Pana Donalda Tuska nie myli o przysz³oci i woli
dzia³aæ na ten moment realizuj¹c ww. dzia³ania fiskalne i zmuszaj¹c do
pracy ludzi w podesz³ym wieku. Z drugiej strony Pan Prezydent Bronis³aw
Komorowski, wbrew przedwyborczym obietnicom, jedynie zatwierdza
decyzje rz¹du i zaprzyjanionej Platformy Obywatelskiej.
Mamy doæ oszczêdzania, przez obecny uk³ad polityczny sprawuj¹cy w³adzê w naszym kraju, na dzieciach i m³odych matkach, m³odzie¿y i osobach, które do¿y³y sêdziwego wieku. Nie chcemy, ¿eby nas, nasze dzieci,
wnuki i ca³e nasze rodziny traktowano jak niepotrzebny przedmiot, który
mo¿na w dowolnym czasie wykorzystaæ i wyrzuciæ. Mamy doæ uprawianej korupcji politycznej, która pod rz¹dami Pana Donalda Tuska owocuje
kolejnymi aferami  z niewidz¹cym problemu Panem Prezydentem. Z
niepokojem i wielk¹ obaw¹ obserwujemy jak bezkarnie wyszydzane s¹
wartoci, które przez tysi¹clecia by³y fundamentem naszego Narodu.
Najwy¿szy czas przywróciæ na nowo w³aciwe wartoci: Bóg, Honor, Ojczyzna. Pora by znów sta³y siê najwa¿niejszymi wartociami zamiast promowania dewiacyjnych zwi¹zków, zmiennop³ciowców z problemami psychicznymi czy przebierania ch³opców w sukienki. B¹dcie stra¿nikami
tych wartoci, a nie zdemoralizowanymi urzêdnikami pañstwowymi, którzy niszcz¹ i omieszaj¹ nasz¹ najjaniejsz¹ Rzeczpospolit¹.

Aktualnoci
S¹dy boj¹ siê w³adzy
27 stycznia s¹d oddali³ powództwo Przewodnicz¹cego Józefa Czyczerskiego ws. uniewa¿nienia uchwa³y Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM. Powodem by³ rzekomy brak interesu prawnego w tej sprawie,
bo nie jest cz³onkiem Rady Nadzorczej! S¹d nawet nie rozpatrzy³ tej
sprawy merytorycznie, a przecie¿ oczywiste jest, ¿e Józef Czyczerski poszed³ do s¹du z t¹ spraw¹, poniewa¿ Walne Zgromadzenie nie powo³a³o
go do Rady pomimo wybrania go przez pracowników w wyborach. Sta³o
siê tak, bo minister Skarbu Pañstwa z³ama³ ustawê o komercjalizacji i
prywatyzacji przedsiêbiorstw pañstwowych mówi¹cej o wi¹¿¹cym wyniku wyborów pracowniczych. Wygl¹da na to, ¿e w Polsce pod rz¹dami
Donalda Tuska nie mo¿na dochodziæ swoich praw, bo s¹dy boj¹ siê tej
w³adzy i podejmowania decyzji sprzecznych z interesem Polskiej Zjednoczonej Platformy Obywatelskiej. Przewodnicz¹cy Józef Czyczerski oczekuje na uzasadnienie wyroku i podejmie decyzjê o ewentualnym odwo³aniu siê od wyroku.

Nie kupuj w Lidlu
NSZZ Solidarnoæ apeluje o bojkot niemieckiej sieci handlowej Lidl. Komisja Krajowa zdecydowa³a, ¿e akcja bojkotu zakupów w tych sklepach
powinna odbyæ siê w lutym. Wród pracowników narasta rozgoryczenie.
Zak³adowa S w Lidl-u zorganizowa³a kilka akcji protestacyjnych. Zarz¹d
sieci, by ukróciæ protesty, zwolni³ z pracy za dzia³alnoæ zwi¹zkow¹ Justynê Chrapowicz, szefow¹ organizacji zak³adowej S. Komisja Krajowa S
w sprawie zwolnionych zwi¹zkowców zdecydowa³a, ¿e Zwi¹zek udzieli
wszelkiej mo¿liwej pomocy, nie wy³¹czaj¹c akcji protestacyjnych, wymierzonych w nieuczciwych pracodawców. Krajówka zawiadomi te¿ o ³amaniu praw pracowniczych Miêdzynarodow¹ Organizacjê Pracy w Genewie.

Justyna Chrapowicz otrzyma³a wypowiedzenie przed wiêtami. Jej zdaniem powodem zwolnienia by³o wszczêcie sporu zbiorowego i domaganie siê utworzenia Funduszu Socjalnego. Kilka tygodni wczeniej S
zorganizowa³a w kilku najwiêkszych miastach akcjê p³acenia jednogroszówkami przy kasach, aby zwróciæ uwagê na z³e warunki pracy w Lidlu.
Waldemar Krenc, lider ³ódzkiej S uwa¿a, ¿e rozwi¹zanie umowy o pracê
z dzia³aczami zwi¹zkowymi w zwi¹zku z prowadzon¹ przez nich dzia³alnoci¹ jest uzurpowaniem sobie interpretacji prawa przys³uguj¹cego organom pañstwa polskiego.

Wymieramy...
Sytuacja demograficzna w naszym kraju jest tragiczna  w 2013 r. przewaga zgonów nad urodzeniami by³a najwiêksza w naszej powojennej
historii. Ujemny przyrost naturalny zdominowa³ nasz kraj w zesz³ym roku.
Z danych GUS wynika, ¿e liczba urodzeñ zmniejszy³a siê w porównaniu z
poprzednim rokiem o blisko 15 tys. Eksperci nie pozostawiaj¹ w¹tpliwoci: wymieramy. Coraz starsze s¹ osoby, które urodzi³y siê w powojennym
wy¿u demograficznym, a z racji tego, ¿e na wiat przychodzi coraz mniej
Polaków  sytuacja staje siê dramatyczna. Do tego trzeba dodaæ masowe
emigracje Polaków za granicê. Polska nie tylko wymiera, ale te¿ siê wyludnia. Kiepsko wygl¹da wspó³czynnik dzietnoci. W Polsce wynosi on 1,3,
co plasuje nas na 212. miejscu na wiecie, na sklasyfikowane przez The
World Factbook 224 kraje wiata.

Rz¹d chce opodatkowaæ internet?
Za internet mo¿emy zap³aciæ wiêcej, je¿eli Ministerstwo Finansów uzna
kable wiat³owodowe za budowlê. Taki scenariusz jest bardzo prawdopodobny. W ubieg³ym roku zniknê³a ulga internetowa, teraz istnieje ryzyko, ¿e pojawi siê dodatkowy podatek, co te¿ mo¿e prze³o¿yæ siê nie tylko
na ceny internetu, ale równie¿ na rozwój sieci w naszym kraju. Podobno
przyczyn¹ problemu jest chêæ Ministerstwa Finansów, ¿eby zajrzeæ do
kieszeni obywateli. W resorcie finansów zaplanowane jest posiedzenie
zespo³u do spraw Systemu Finansów Publicznych, ma równie¿ zostaæ
podjêta kwestia podatku od kabli. Dok³adniej pod lupê ma zostaæ wziêta
Ustawa o zmianie ustawy o samorz¹dzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Brzmi niegronie, ale mo¿e oznaczaæ spore zmiany.
Szybki internet, to kable wiat³owodowe u³o¿one w studzienkach. Sprawa z tej perspektywy wygl¹da doæ banalnie, jest kabel to i jest transfer,
internet mo¿e dzia³aæ. Ale gdy do gry wchodzi zmiana regulacji prawnych,
nic ju¿ proste nie jest. Zasadniczym problemem jest to, czy wspomniane
wczeniej kable nie s¹ przypadkiem budowl¹. Teraz gdy rz¹d ma problemy finansowe, pokusa siêgniêcia po nowe przychody silniejsza jest ni¿
cokolwiek innego. Kto wiêc zap³aci? Gdyby kable okaza³y siê budowlami
dodatkowe koszty pojawi¹ siê w postaci wy¿szych rachunków. Przecie¿
operatorzy, to nie organizacje charytatywne. I nic to, ¿e ewentualne dodatkowe opodatkowanie stoi w sprzecznoci z Europejsk¹ Agend¹ Cyfrow¹ i rz¹dowymi planami budowy szerokopasmowego internetu.

Zamiast ca³ej drogi S3 bêd¹ premie i obwodnica stolicy?!
Nie ma pieniêdzy na budowê ca³ej drogi szybkiego ruchu S3, bo prezydent stolicy obieca³a warszawiakom budowê obwodnicy. Po przerzuceniu pieniêdzy z dolnol¹skiej inwestycji okazuje siê, ¿e prezydent Hanna
Gronkiewicz-Waltz ma rezerwy finansowe i pod koniec 2013r. wyp³aci³a
urzêdnikom 23 miliony z³otych premii! Wybrañcy dostali nawet po 9
tysiêcy z³otych. Od pocz¹tku swoich rz¹dów w stolicy, na nagrody dla
urzêdników ratusza Hanna Gronkiewicz-Waltz wyda³a z pieniêdzy warszawiaków ponad 300 mln z³! Na nasz¹ infrastrukturê pieniêdzy od kilku
lat brakuje, a Platforma bêd¹ca u w³adzy w Warszawie ani myli, ¿eby
oszczêdzaæ i dofinansowaæ budowê obwodnicy, ¿eby pogodziæ te dwa
projekty ze sob¹.

Platforma emerytowanymi krezusami stoi
Na licie 10 najbardziej dochodowych emerytów w parlamencie 7 nale¿y
do Platformy Obywatelskiej. Stefan Niesio³owski, Kazimierz Kutz i Iwona
ledziñska-Katarasiñska to najbardziej znane twarze z tego grona. Roczne wp³ywy siedmiu pos³ów i senatorów PO z samych emerytur wynosz¹
od 59 do 176 tys. z³ (5-14 tys. z³ miesiêcznie). To ju¿ wystarcza³oby im na
godne ¿ycie, ale nikt z nich nie ma zamiaru zawieszaæ emerytury na czas
pracy w parlamencie. £¹czne zarobki 7 przedstawicieli rz¹dz¹cej partii
wraz z dietami i innymi zarobkami w 2012 r. wynios³y od 216 do 340 tys.
z³ (18-28 tys. z³ miesiêcznie). By ¿y³o siê lepiej. Kolesiom!
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