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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

Solidarnoæ przeciwna wielu niekorzystnym dla pracowników zapisom zaproponowanej przez Zarz¹d nowelizacji ZUZP

Spotkanie z Zarz¹dem
KGHM ws. ZUZP
Ponad dwa lata temu pojawi³y siê informacje o przygotowywaniu
przez zewnêtrzn¹ firmê, na polecenie Zarz¹du, nowego Zak³adowego
Uk³adu Zbiorowego Pracy. Po nag³onieniu sprawy m.in. przez NSZZ
Solidarnoæ prac zaniechano, ale jak widaæ jedynie na chwilê. Obecnie Zarz¹d przygotowa³ kolejn¹ nowelizacjê ZUZP, któr¹ przedstawi³
organizacjom zwi¹zkowym na spotkaniu 13 listopada 2014 r. By³o to
pierwsze z wielu spotkañ w tej sprawie, na którym przekazano dokumenty przedstawiaj¹ce zapowiadan¹ przez Zarz¹d nowelizacjê ZUZP
 ³¹cznie to 121 stron dokumentów. Nowelizacja ZUZP mia³aby byæ
wprowadzana w formie Protoko³u Dodatkowego, który jest mo¿liwy
do przyjêcia wy³¹cznie w ca³oci. Kolejne spotkanie odbêdzie siê 20
listopada 2014r.
Zarz¹d przekaza³: Protokó³ Dodatkowy nr 16 (23 strony), Projekt tekstu
jednolitego ZUZP dla Pracowników KGHM Polska Mied SA (74 strony),
Prezentacjê z Nowelizacj¹ ZUZP (16 stron) i Taryfikator stanowisk wraz z
metod¹ zaszeregowania stanowisk (8 stron). Ogromna iloæ treci zawarta w dokumentach i proponowany przez Zarz¹d popiech negocjacyjny
ju¿ na pocz¹tku wzbudzi³ zdziwienie strony zwi¹zkowej. Z tego powodu
obecny na spotkaniu Przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej Górnictwa Rud
Miedzi NSZZ Solidarnoæ Józef Czyczerski zaproponowa³ wy³¹czenie z
rozmów trzech kwestii:
· zmian stawek osobistego zaszeregowania w zwi¹zku z podwy¿szeniem najni¿szego wynagrodzenia w kraju,
· zmian progresji przy naliczaniu dodatkowego wynagrodzenia za wypracowany zysk, aby z³agodziæ wp³yw podatku od miedzi i srebra na
dochody pracowników,
· zwiêkszenia odpisu na Zak³adowy Fundusz wiadczeñ Socjalnych
(zamro¿ony ju¿ kolejny rok z rzêdu).
Te trzy sprawy powinny byæ za³atwione jeszcze w bie¿¹cym roku, ¿eby nie
powtórzy³a siê sytuacja z ostatnich negocjacji przeci¹gniêtych przez Zarz¹d a¿ do lutego.
Zdaniem Zarz¹du nowelizacja Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy
jest konieczna, poniewa¿ Uk³ad oparty jest na przepisach prawa pracy
sprzed kilku dekad, nie nad¹¿a za zmieniaj¹cymi siê trendami rynkowymi,
a przepisy prawa pracy zapewniaj¹ korzystniejsze rozwi¹zania ni¿ obecny
uk³ad. Pytanie brzmi, korzystniejsze dla kogo? Naszym zdaniem nie dla
pracowników, a w dobre intencje pracodawcy jako nie wierzymy, bo
oszukali ju¿ pracowników przy wyp³acie nagrody z zysku za 2013 r. Jest
taka podstawowa zasada, ¿e z szulerami w karty siê nie gra. Jeli chodzi o
aktualnoæ obecnego ZUZP to z pewnoci¹ mo¿na stwierdziæ, ¿e jest on
przejrzysty i nowoczesny. Na bie¿¹co by³ dostosowywany do zmieniaj¹cego siê prawa i pomimo up³ywu wielu lat pozostaje aktualny.
Co ciekawe Zarz¹d wskazuje te¿ na rosn¹ce koszty obs³ugi Uk³adu, z
uwagi na wielosk³adnikowoæ wynagrodzeñ pracowników. Raczej niech
oceni koszty swojej obs³ugi. Jest to nieprawda, poniewa¿ wdro¿ony zosta³ system SAP, który wylicza wszystkie sk³adniki wynagrodzenia co nie
stanowi ¿adnego problemu i nie ma koniecznoci zatrudnienia dodatkowych pracowników do obs³ugi programu lub potrzeby ponoszenia innych kosztów.

W Protokole Dodatkowym nr 16 znalaz³y siê niekorzystne zapisy, które
Zarz¹d chce wprowadziæ do Uk³adu, m.in.:
· wy³¹czenie ok. 50 osób z ZUZP i przejcie na kontrakty (dyrektorzy
naczelni, generalni i departamentów, szefowie kompleksów oraz g³ówni in¿ynierzy górniczy, energomaszynowi i ds. produkcji),
· pozbawienie nowozatrudnionych ekwiwalentu za deputat wêglowy,
· wyd³u¿enie okresu rozliczeniowego za pracê z 3 do 12 miesiêcy,
· 11 wide³kowych kategorii stawek osobistego zaszeregowania (np.
I kat. od 1680 z³ do 2520 z³, VIII kat. od 2400 z³ do 4800 z³),
· kredkowe i wczasowe mia³yby byæ zamro¿one i wyp³acane wed³ug kwoty sta³ej.
Dodatkowo dochodz¹ do tego inne zapisy, które wychodz¹ na jaw w
trakcie dok³adnego porównywaniu starego i nowego ZUZP.
Rozmowy na ten temat bêd¹ kontynuowane 20 listopada 2014 r., wtedy
te¿ Zarz¹d ustosunkuje siê do propozycji Przewodnicz¹cego Józefa Czyczerskiego w sprawie wyodrêbnienia trzech kwestii z rozmów na temat
zapisów nowelizacji ZUZP (zmian stawek osobistego zaszeregowania,
progresji przy naliczaniu dodatkowego wynagrodzenia za wypracowany
zysk i zwiêkszenia odpisu na ZFS). O negocjacjach bêdziemy informowaæ na bie¿¹co.

Czopek aprobuje
podrabianie dokumentów
i broni siê k¹tnic¹?
Wydawa³o siê, ¿e nie mo¿na ni¿ej upaæ, ale w Oddziale ZG Rudna
jest jeden cz³owiek, który przebi³ siê przez dno i piêæ metrów mu³u
aprobuj¹c fa³szowanie dokumentów przy u¿yciu podpisów innych
osób. Trempa³a, bo o nim mowa, próbowa³ te¿ wraz z Przewodnicz¹cym Komisji Wyborczej odebraæ mandat jednemu z oddzia³owych i
brygadowych Spo³ecznych Inspektorów Pracy. Co ciekawe nie poczuwa siê do winy, wrêcz przeciwnie  atakuje w pimie Przewodnicz¹cego Solidarnoci za zorganizowanie spotkania w tej sprawie.
Sprawa aprobowania fa³szerstw zaczê³a siê od wys³ania pisma z 20 padziernika 2014 r. do przewodnicz¹cego Komisji Wyborczej Dariusza Kwiatkowskiego. Pismo rzekomo wys³ali oddzia³owi SIP, co okaza³o siê k³amstwem. W spreparowanym pimie Oddzia³owi SIP Rejonu R-IX ponoæ
doszli do wniosku, ¿e brak Rejonowego Spo³ecznego Inspektora Pracy w
niczym im nie przeszkadza, a sytuacja na oddzia³ach ulega ci¹g³ej poprawie! W imieniu Rejonowego SIP Zak³adowy SIP za³atwia wszystkie
sprawy od rêki! I rzekomo dlatego Oddzia³owi SIP nie chc¹ ju¿ zamieszania i organizacji wyborów Rejonowego SIP, bo po co skoro jest tak
kolorowo! To tyle z fikcji, która pokaza³a, ¿e towarzysz Trempa³a jest zdolny do wszystkiego.
Po wyp³yniêciu fa³szywki, kilkunastu Oddzia³owych Spo³ecznych Inspektorów Pracy z³o¿y³o owiadczenia, ¿e nie podpisywali siê pod pismem
skierowanym do Przewodnicz¹cego Komisji Wyborczej SIP O/ZG Rudna Dariusza Kwiatkowskiego z dnia 20 padziernika 2014 r., a z³o¿one
podpisy zosta³y wykorzystane z pisma, które z³o¿yli jako Oddzia³owi SIP
do Komisji Wyborczej w celu wyboru Rejonowego SIP GG-2. Jednoczenie dodali, ¿e Komisja Wyborcza SIP od jakiego czasu utrudnia przeprowadzenie wyborów co dzia³a na niekorzyæ pracowników. To Kwiat-

kowski stoi za odwo³aniem Rejonowego SIP i brakiem mo¿liwoci organizacji kolejnych wyborów.
Do tego dochodzi próba wyeliminowania jednego z pracowników ze
Spo³ecznej Inspekcji Pracy. Duet Trempa³a-Kwiatkowski widzia³ problem
w tym, ¿e wspomniany pracownik pe³ni¹c mandat Oddzia³owego i Brygadowego SIP od jakiego czasu pracuje wy³¹cznie na pierwszej zmianie.
Sprawa dla tego duetu wydawa³a siê byæ oczywista dopóki kierownik
oddzia³u nie sprowadzi³ ich na ziemiê stwierdzaj¹c, ¿e wspomniany pracownik jest bardzo potrzebny ze wzglêdu na jego fachowoæ (cementacja otworów linowych) przez co czêsto proszony by³ o zostanie na pierwszej zmianie. Poza tym pierwsze zmiany wynikaj¹ równie¿ z zaistnia³ej
sytuacji prywatnej i za przyzwoleniem kierownika jest to traktowane jako
sytuacja przejciowa. Doda³ przy tym, ¿e obecna sytuacja nie koliduje z
kontaktem i udzielaniem siê dla brygady, do której jest przypisany. Organizacja wyborów uzupe³niaj¹cych przez Trempa³ê i Kwiatkowskiego spe³z³a na niczym.
Po kilku próbach storpedowania Spo³ecznej Inspekcji Pracy, aprobowaniu fa³szowania dokumentów i wysy³aniu pism do siebie przez przewodnicz¹cego Komisji Wyborczej SIP Dariusza Kwiatkowskiego oraz przewodnicz¹cego ZZPPD Piotra Trempa³ê, Przewodnicz¹cy NSZZ Solidarnoæ O/ZG Rudna Józef Czyczerski wyst¹pi³ do organizacji zwi¹zkowych w Oddziale o pilne zorganizowanie spotkania z powodu zaistnia³ej
sytuacji i utraty zaufania do przewodnicz¹cego Kwiatkowskiego. Na spotkaniu nie stawi³ siê sam zainteresowany  Trempa³a. Zamiast tego
wysmarowa³ pismo, które a¿ ocieka erudycj¹. Przewodnicz¹cy zwi¹zku
z piêci¹ zarzuca szefowi Solidarnoci, ¿e nie podpisa³ regulaminu premiowania (bardzo na temat ), a korzysta z niego garciami. To bardzo
ciekawe o jakich bogactwach mowa (J. Czyczerski pokazywa³ w mediach
swoj¹ fiszkê), ale jeszcze ciekawszy jest poziom logicznego rozumowania Trempa³y. Przewodnicz¹cy Czyczerski pomimo zbijania kokosów jest
przeciwny (niekorzystnemu dla pracowników) Regulaminowi Premiowania, który wprowadzono niezgodnie z prawem, i d¹¿y do jego likwidacji,
dlatego zdaniem Trempa³y jest ob³udnikiem! Faktycznie trempa ta pa³a.
Widaæ wyranie, ¿e forsuj¹c antypracowniczy Regulamin Premiowania,
skrajnie niekorzystny dla robotników, zapomnia³ o swojej b³yskawicznej karierze za³atwiaj¹c sobie stanowisko zastêpcy kierownika oddzia³u
TT z XXIII kategori¹  brawo!
Przewodnicz¹cy zwi¹zku z piêci¹ dziwi siê te¿, ¿e Solidarnoæ uwa¿a
Komisjê Wyborcz¹ SIP i nowy regulamin za bezprawny. Gdyby Trempa³a
czyta³ Zak³adowy Uk³ad Zbiorowy Pracy to by wiedzia³, ¿e wprowadzenie
tego Regulaminu wymaga podpisu wszystkich reprezentatywnych organizacji zwi¹zkowych, a nie jedynie czêci. Jeszcze bardziej zabawny jest
fakt, ¿e Piotr Trempa³a zdanie Przewodnicz¹cego Józefa Czyczerskiego o
Przewodnicz¹cym Komisji Wyborczej ma w k¹tnicy. Nas akurat nie
dziwi fakt, ¿e dok³adnie zapozna³ siê z anatomi¹ jelita grubego. Znaj¹c
jego wazeliniarskie i czopkowe zapêdy wzglêdem pracodawcy wierzymy
na s³owo, ¿e zg³êbi³ temat i wie gdzie jest k¹tnica

Zwi¹zki dzia³aj¹ce w O/ZG Polkowice-Sieroszowice powo³a³y reprezentacjê do negocjacji nowego regulaminu premiowania

Wspólna Reprezentacja
Zwi¹zkowa
Zak³adowe Organizacje Zwi¹zkowe dzia³aj¹ce w KGHM Polska Mied SA
O/ZG Polkowice-Sieroszowice powo³a³y 28 padziernika 2014 r. Wspóln¹
Reprezentacjê Zwi¹zkow¹ w celu wypracowania jednomylnego stanowiska i prowadzenia z Pracodawc¹ negocjacji w sprawie Regulaminu
Premiowania. Zgodnie z zawartym przez zwi¹zki zawodowe porozumieniem w okresach miêdzy spotkaniami negocjacyjnymi Wspóln¹ Reprezentacjê Zwi¹zkow¹ reprezentuje jej Prezydium, któremu przewodniczy
Przewodnicz¹cy WRZ Bogus³aw Szarek. Wiceprzewodnicz¹cymi zostali:
Jan M³ynarczyk, Mieczys³aw Grzybowski, Micha³ Brysik, Artur Olejnik i
Tadeusz Lechowski.
W pimie do Dyrektora Oddzia³u Zak³adowe Organizacje Zwi¹zkowe tworz¹ce Wspóln¹ Reprezentacjê Zwi¹zkow¹ wyrazi³y nadziejê, ¿e negocjacje tego wewn¹trzzak³adowego aktu prawa pracy bêd¹ przebiegaæ w duchu wspó³pracy i dialogu spo³ecznego. Najbli¿sze spotkanie robocze
WRZ odbêdzie siê 18 listopada 2014 r.

Pomoc prawna dla cz³onków
S O/ZG Lubin
Wszyscy cz³onkowie NSZZ Solidarnoæ w KGHM Polska Mied SA O/ZG
Lubin maj¹ mo¿liwoæ skorzystania z porad prawnych dotycz¹cych
m.in. prawa pracy, rodzinnego, spadkowego, cywilnego, karnego, administracyjnego i ubezpieczeñ spo³ecznych. W zakresie us³ug jest równie¿
pomoc w sporz¹dzeniu pism, podañ i innych potrzebnych dokumentów.
Dostêp do wiêkszoci us³ug finansowany jest przez zwi¹zek. Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w biurze Solidarnoci przy ZG Lubin
G³ówny.

Pan Jezus z górnikami
Nocy z 15 na 16 grudnia 1981 r. ks. Eugeniusz Jankiewicz nie zapomni
do koñca ¿ycia. Po raz pierwszy i pewnie ostatni udzieli³ absolucji
generalnej kilku tysi¹com strajkuj¹cych górników w kopalni Sieroszowice-Polkowice.
Natychmiast po wprowadzeniu stanu wojennego Koció³ udostêpni³
wi¹tynie, klasztory, domy parafialne oraz sale katechetyczne Solidarnoci oraz zwi¹zanej z ni¹ opozycji. Nikogo nie pytano o przynale¿noæ do
Kocio³a. Formaln¹ podstaw¹ by³y instrukcje i decyzje Rady G³ównej
Episkopatu Polski z 15 grudnia 1981 r. W pomocy bra³ udzia³ Koció³
hierarchiczny i poszczególni duchowni. Czterem z nich prezes IPN £ukasz
Kamiñski wrêczy³ Krzy¿e Wolnoci i Solidarnoci.
Sierpieñ, grudzieñ
Ks. Leszek Wonica w latach 80. by³ jednym z twórców Duszpasterstwa
Ludzi Pracy Regionu Leszczyñskiego, aktywnie wspó³pracuj¹cym z dzia³aczami Solidarnoci z Gostynia i Leszna. Ks. Stanis³aw Dragu³a, filipin, ju¿
latem 1980 r. wspiera³ robotników w O³awie. Po og³oszeniu stanu wojennego organizowa³ pomoc dla internowanych, celebrowa³ msze za Ojczyznê.
Ks. Romuald Zapadka w sierpniu 1980 r. by³ duszpasterzem strajkuj¹cych w Elbl¹gu, organizowa³ uroczystoci powiêcenia sztandarów elbl¹skich zak³adów pracy. Po wprowadzeniu stanu wojennego, w trakcie
strajku w Zak³adach Mechanicznych Zamech w Elbl¹gu, negocjowa³
zawarcie porozumienia pomiêdzy strajkuj¹cymi a zarz¹dem zak³adu - chodzi³o o zakoñczenie strajku bez interwencji si³ bezpieczeñstwa i wyci¹gania konsekwencji prawnych wobec strajkuj¹cych. W latach 80. kolportowa³ podziemne wydawnictwa, by³ inwigilowany przez SB w Elbl¹gu i
Lidzbarku Warmiñskim, czego efektem by³y wielokrotne zatrzymania i
przes³uchiwania.
Magazyn na plebanii
Na uroczystoæ w siedzibie IPN w Warszawie nie dotar³ pi¹ty, najstarszy z
odznaczonych duchownych, ks. Jan ra³ko, wieloletni kapelan Solidarnoci w Wa³brzychu. W stanie wojennym uczestniczy³ w politycznych
procesach wytaczanych dzia³aczom S, pomaga³ internowanym i ich
rodzinom. Zorganizowa³ Parafialny Komitet Pomocy Spo³ecznej i poradniê rodzinn¹, w której udzielano bezp³atnej pomocy prawnej, medycznej
i psychologicznej. Udostêpnia³ pomieszczenia na spotkania rodowisk
niezale¿nych, prowadzi³ magazyn bibu³y przechowywa³ sztandary S.
W imieniu odznaczonych w czasie uroczystoci przemawia³ ks. Eugeniusz Jankiewicz, opowiadaj¹c o najbardziej dramatycznym wydarzeniu
w swoim ¿yciu, zwi¹zanym z S - strajku w kopalniach SieroszowicePolkowice w grudniu 1981 r.
Foliowe worki
O przyjazd do strajkuj¹cych w Polkowicach górników poprosi³y ks. Jankiewicza matki i ¿ony zaniepokojone o los swoich synów i mê¿ów. Odprawi³ dwie msze w. - pierwsz¹ w Sieroszowicach I dla ok. 2 tys. górników.
Potem przewieli nas podziemnym chodnikiem do Sieroszowic II - wspomina ks. Jankiewicz. Tam odprawilimy mszê dla ok. 5 tys. osób. Udzieli³em im absolucji generalnej, czyli warunkowego rozgrzeszenia w niebezpieczeñstwie mierci.
Razem z ks. Jerzym Gniadczykiem by³ wród górników do 17 grudnia, do
rozbicia strajku przez oddzia³y ZOMO i wojska. Ks. Jankiewicz doskonale

pamiêta tamte wydarzenia, ale o niektórych niuansach dowiedzia³ siê
dopiero po latach, od historyków IPN. Pacyfikacja w Polkowicach mia³a
byæ brutalna, by zwielokrotniæ odczucie stanowczoci ówczesnych w³adz,
chc¹cych ujarzmiæ wszelkie odruchy protestu, pokazaæ, ¿e ¿arty siê skoñczy³y. Napastnicy zak³adali, ¿e górnicy bêd¹ siê w jaki sposób broniæ, a to
doprowadzi do podobnej tragedii, jak w Wujku. Mieli ze sob¹ worki na
cia³a tych, którzy by zginêli.
Po uroczystociach w 30 rocznicê tamtego strajku podeszli do mnie
m³odzi ludzie, którzy widzieli film w lokalnej telewizji, przywo³uj¹cy tamt¹
mszê i tamte foliowe torby. To, ¿e Pan Jezus by³ tam z górnikami, dlatego
nie zginêli i te foliowe worki nie zosta³y wykorzystane - dla nich by³o
oczywiste. I dla mnie chyba te¿ jest.
Wojciech Dudkiewicz, Tygodnik Solidarnoæ nr 46

Aktualnoci - Tygodnik Solidarnoæ
Bieñkowska z dodatkiem powitalnym - to 174 tys. z³!
Ju¿ pierwszego dnia pracy w roli komisarza UE by³a wicepremier El¿bieta
Bieñkowska zarobi³a a¿ 174 tys. z³  poda³ Super Express. Jak to
mo¿liwe? Unijne regulacje przewiduj¹ dla ka¿dego z komisarzy dodatek
powitalny w takiej wysokoci. Na dzieñ dobry przys³uguj¹ mu dwie pensje. Poza gigantycznym wynagrodzeniem Bieñkowska ma zagwarantowane 13 tys. z³ dodatku mieszkaniowego na wynajêcie domu, a jeli jej
kadencja na stanowisku komisarza potrwa 5 lat, to uzyska prawo do
emerytury siêgaj¹cej 18,5 tys. z³ miesiêcznie.
Andrzej Duda kandydatem na prezydenta
Prezes PiS Jaros³aw Kaczyñski na konwencji partii w Krakowie og³osi³
nazwisko kandydata ugrupowania w przysz³orocznych wyborach prezydenckich. W szranki z Bronis³awem Komo-rowskim stanie 42-letni Andrzej Duda, by³y minister w Kancelarii Lecha Kaczyñskiego, obecnie eurodeputowany. Pozytywnie jego nominacjê ocenia przewodnicz¹cy S Piotr
Duda. Znaj¹c Andrzeja parê ³adnych lat, mogê powiedzieæ, ¿e jest to na
pewno bardzo porz¹dny cz³owiek i uwa¿am, ¿e to jak najbardziej dobra
kandydatura - powiedzia³ w TVN 24.
Zagraniczne wycieczki pos³ów
Ponad 8,5 mln z³ kosztowa³y poselskie wyjazdy zagraniczne w ci¹gu 3 lat
kadencji Sejmu. Najwiêcej - ponad 3 mln 200 tys. - Sejm wyda³ na delegacje pos³ów PO, wyjazdy pos³ów PiS kosztowa³y ³¹cznie 2 mln 600 tys. Z
kolei za eskapady jednego tylko pos³a SLD Tadeusza Iwiñskiego zap³acilimy jako podatnicy a¿ 403 tys. z³ - poda³o RMF FM. Dziewiêciu na 20
najkosztowniejszych sejmowych podró¿ników to parlamentarzyci PiS.
Ale wród obie¿ywiatów jest tak¿e np. Stefan Niesio³owski, który wybra³
siê na eskapadê do Ugandy, Malezji i na Filipiny. Sprawa wybuch³a po
incydencie z udzia³em pos³ów PiS Adama Hofmana, Mariusza Antoniego
Kamiñskiego i Adama Rogackiego. Obci¹¿y³a ich informacja, ¿e wziêli na
podró¿ do Madrytu na posiedzenie Rady Europy kilkanacie tysiêcy z³otych zaliczki, zg³aszaj¹c wyjazd samochodem, a w rzeczywistoci polecieli tanimi liniami lotniczymi. Prezes Kaczyñski zdecydowa³ o wyrzuceniu
ca³ej trójki z PiS.
Kopacz nie by³a w ,,S
Karierê polityczn¹ z lat 80. premier Ewy Kopacz opisa³a Gazeta Polska.
By³a wtedy oddan¹ dzia³aczk¹ ZSL. W roku 1985 Kopacz - z polecenia
sekretarza PZPR w Radomiu - pojecha³a do NRD, gdzie podpisywa³a
umowê o wymianie wczasowej miêdzy szpitalami. W roku 1989 polecia³a
do Chiñskiej Republiki Ludowej, a jednym z etapów podró¿y by³ Zwi¹zek
Sowiecki. Kopacz nigdy nie zapisa³a siê do S i nie uczestniczy³a w dzia³alnoci opozycji.
Si³¹ doprowadz¹ Kiszczaka na badania
Czes³aw Kiszczak bêdzie przymusowo doprowadzony w grudniu na badania. Biegli z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdañsku ustalili
z warszawskim s¹dem termin wizyty. Jednak termin zosta³ utajniony. Jak
podaje RMF FM, s¹d nie ujawnia dok³adnej daty badañ, poniewa¿ nie
chce, aby dosz³o do medialnego spektaklu z wypraw¹ Kiszczaka do Gdañska. Pewne jest natomiast ¿e uda³o znaleæ siê taki termin, który odpowiada wszystkim jedenastu bieg³ym lekarzom, maj¹cym badaæ Kiszczaka.
Zostanie on przewieziony pod eskort¹ policji do Centrum Klinicznego w
Gdañsku specjalnym ambulansem typu S  z aparatur¹ ratuj¹c¹ ¿ycie.
W padzierniku 11-osobowy zespó³ bieg³ych lekarzy specjalistów z psychiatrii, psychologii, geriatrii i neurologii z Akademii Medycznej w Gdañ-

sku mia³ przez trzy dni badaæ Kiszczaka. Jednak nie dosz³o do tego,
poniewa¿ by³y szef komunistycznej bezpieki odmówi³ przyjazdu na badania, które mia³y przes¹dziæ, czy mo¿e uczestniczyæ w rozprawie apelacyjnej w sprawie stanu wojennego. Stwierdzi³, ¿e zdrowie nie pozwala mu
pojechaæ do Gdañska. Napisa³, ¿e le siê czuje. Wymówki by³ego komunistycznego dygnitarza s¹ o tyle zaskakuj¹ce, ¿e w mediach regularnie
ukazuj¹ siê jego zdjêcia z pobytów w posiad³oci na Mazurach, jak równie¿ sceny z ¿ycia codziennego ukazuj¹ce Kiszczaka swobodnie robi¹cego zakupy i bez problemu dwigaj¹cego siatki. Pisalimy te¿ o bieganiu z
psem, czy pracach w ogrodzie.

Ch**, d*** i kamieni kupa
Polskie Inwestycje Rozwojowe to znakomity przyk³ad, jak dzia³a w
Polsce koalicja PO-PSL i koalicyjny (nie)rz¹d. Najpierw Donalda Tuska, teraz Ewy Kopacz.
Otó¿ premier wpada na genialn¹ ideê, która ma zmieniæ Polskê. PR-owcy
przekuwaj¹ je w s³upki popularnoci, a prorz¹dowe media zapluwaj¹ siê z
zachwytu. Póniej okazuje siê, ¿e inwestycja przynios³a jedynie straty i
wysyp dobrze p³atnych stanowisk, a z zamierzonych celów nie zrealizowano nic albo prawie nic. Odpowiedzialnych za to nie ma. A prorz¹dowi
klakierzy, którzy siê projektem zachwycali robi¹ wszystko, ¿eby go przemilczeæ i przykryæ.
Jaka gospodarka, takie ko³o zamachowe
Jesieni¹ 2012 roku ówczesny premier Donald Tusk og³osi³ powstanie
Polskich Inwestycji Rozwojowych, które mia³y byæ Ko³em zamachowym
polskiej gospodarki. Pomys³ powo³ania takiego podmiotu jest autorstwa szefa Rady Gospodarczej przy premierze - Jana Krzysztofa Bieleckiego. Wymylony kilka godzin przed II expose Tuska i pisany na kolanie.
Zgodnie z pierwotnym planem do roku 2015 Polskie Inwestycje Rozwojowe mia³y wydaæ 40 mld z³ na rozwój polskiej gospodarki i podniesienie
polskiego PKB. W styczniu 2013 roku Rada Ministrów zdecydowa³a o
przekazaniu 11,39 proc. akcji PGE SA gdzie Skarb Pañstwa posiada³ blisko 62 proc. akcji. Dodatkowo dofinansowano spó³kê poprzez 8,36 proc.
akcji PKO BP SA (w której Skarb Pañstwa posiada 40,99 proc. akcji),
10,10 proc. akcji PZU SA (Skarb Pañstwa - 35,18 proc. akcji). Jak równie¿
w³o¿ono na wsad kapita³owy 37,90 proc. akcji CIECH SA gdzie ca³oæ
udzia³ów jest w posiadaniu Skarbu Pañstwa. Akcje te ³¹cznie mia³y wartoæ 11 mld z³ (wed³ug ówczesnej wyceny gie³dowej). Nastêpnie stworzono listê celów do realizacji.
Pierwsze efekty
Pierwsza i jak dot¹d jedyna umowa PIR zosta³a podpisana przez prezesa
spó³ki, Mariusza Grendowicza pod koniec sierpnia br. Z 43 za³o¿eñ ruszy³
jedynie jeden projekt. PIR wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego,
Pekao i Lotosem ma za 1,8 mld z³ wybudowaæ platformê wydobywcz¹
ropy naftowej. Teraz Polskie Inwestycje Rozwojowe, jak poinformowa³
wiceminister skarbu pañstwa Wojciech Kowalczyk, byæ mo¿e zaanga¿uj¹
siê w finansowanie przejêcia kopalñ Kompanii Wêglowej przez Wêglokoks.
Dobra fucha dla prezesa
Nieudolny by³y prezes Polskich Inwestycji Rozwojowych Mariusz Grendowicz w ci¹gu pó³tora roku otrzyma³ od podatników 1,5 mln z³, czyli ok
60 tys. z³ miesiêcznie. Skandalem jest tak¿e utajnienie w spó³ce stworzonej za pieni¹dze podatników wysokoci odprawy dla prezesa. Jednak
dosta³ przynajmniej równowartoæ rocznej pensji, czyli co najmniej 720
tys. z³. Co zaskakuje, po odwo³aniu z funkcji mia³ kuriozaln¹ wypowied,
¿e w przypadku Polskich Inwestycji Rozwojowych wykreowano nadmierne oczekiwania rozbie¿ne z przyjêt¹ koncepcj¹ biznesow¹ ( ) Trudno abym mia³ sobie co do zarzucenia, jako menad¿er.
Co dalej z PIR?
Poniewa¿ Mariusz Grendowicz jest odwo³any z funkcji od po³owy wrzenia, wiêc ruszy³a procedura konkursowa wyboru nowego prezesa. Do
czasu jej zakoñczenia zarz¹d spó³ki jest dwuosobowy, w sk³adzie:
Micha³ Lubieniecki i Przemys³aw Sztandera. A wiceminister Kowalczyk
poinformowa³ media, ¿e nowy prezes spó³ki ma byæ wybrany do koñca
listopada. Co do przysz³oci spó³ki to najbardziej prawdopodobny jest
podzia³ Polskich Inwestycji Rozwojowych na PIR Management oraz PIR
Kapita³. W gestii pierwszej spó³ki ma byæ przygotowanie i nadzór robót, a
zajêciem drugiej bêdzie zarz¹dzanie funduszem inwestycyjnym utworzo-

nym przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Dlatego PIR Kapita³ zgodnie z
zapowiedziami ministra skarbu zostanie po³¹czone z BGK. Powstaæ ma w
ten sposób polski EBOiR czyli du¿y bank inwestycyjny. Przyczyn¹ podzia³u jak stwierdzi³ tygodnikowi ,,wprost pracownik Ministerstwa Skarbu s¹ wzglêdy wizerunkowe, czyli afera tamowa. A konkretnie wypowied szefa MSW Bart³omieja Sienkiewicza, ¿e dzia³ania PIR to - ch**,
d*** i kamieni kupa.
Nie mo¿na siê oprzeæ wra¿eniu, ¿e czegokolwiek ta ekipa rz¹dz¹ca siê nie
dotknie to zepsuje, przy okazji marnuj¹c przeznaczone na to rodki. Wiêc
mo¿e lepiej, ¿eby (nie) rz¹d PO-PSL nie zajmowa³ siê inwestycjami za
pieni¹dze podatników, bo mu to kompletnie nie wychodzi. A g³ówny
architekt tego pomys³u dawno uciek³ z Polski na sto³ek w Brukseli.
Micha³ Mi³osz, Tygodnik Solidarnoæ nr 47

Da³ nam przyk³ad Victor Orban
jak markety traktowaæ mamy
Wêgierski rz¹d w³anie upora³ siê z bañk¹ spekulacyjnych kredytów w
walutach obcych. 9 listopada og³osi³, ¿e wszystkie kredyty hipoteczne we
frankach, euro czy jenach zostan¹ automatycznie zamienione na kredyty
w forintach, chyba ¿e kto tego nie chce. Zadowolone powinny te¿ byæ
banki, poniewa¿ kurs konwersji wyniós³ 256 forintów (3,51 z³) za franka
i 309 forintów (4,24 z³) za euro. Wartoæ wêgierskiego rynku kredytów
hipotecznych w walucie obcej wynosi³ w przeliczeniu na z³otówki 47,1
mld z³, a po konwersji 35,7 mld z³. Ró¿nicê wezm¹ na siebie, czyli nie
zarobi¹, bo przecie¿ nie strac¹ banki. Konwersja poprawi sytuacjê ok. 350
tys. wêgierskich rodzin maj¹cych hipoteki w obcych walutach, poniewa¿
wysokoæ ich miesiêcznej raty kredytu spadnie o 20-25 proc.
Teraz rz¹d Orbana chce uchwaliæ prawo, na mocy którego bêdzie móg³
zamykaæ sklepy, które przez dwa lata z rzêdu wykazuj¹ straty. Co ciekawe
sieci handlowe, które powinny siê cieszyæ, ¿e ogranicza im straty, ¿eby
nie dotowa³y biednych Wêgrów, s¹ tym faktem oburzone. Nasuwa siê
oczywisty wniosek, ¿e sieci handlowe prowadz¹ dzia³alnoæ charytatywn¹,
nie maj¹c ¿adnych dochodów. I boli je, kiedy z³y, wêgierski rz¹d nie pozwala im czyniæ dobra. Nowe prawo najbardziej uderzy³oby w sieci: Auchan, Spara i Aldi. W pakiecie, którym Orban zamierza uszczêliwiæ miêdzynarodowe sieci handlowe, znalaz³y siê miêdzy innymi: tzw. podatek
Tesco, czyli nazwany od najwiêkszej sieci na Wêgrzech podatek obrotowy, którego wysokoæ zale¿y od wielkoci firmy handlowej. Wêgierskie
sklepy, których roczne obroty nie przekraczaj¹ 500 mln forintów, czyli ok.
6,83 mln z³ nie zap³ac¹ nic. Nastêpnie stawki rosn¹ o 1 pkt proc. za ka¿de
50 mld forintów. Maksymalna stawka to 6 proc. dla firm, których obroty
na Wêgrzech przekraczaj¹ 300 mld forintów, czyli 4,1 mld z³. £apie siê
tylko angielskie Tesco, które musia³oby zap³aciæ 25,5 mld forintów, czyli
348 mln z³. Drugi jest holenderski Spar z kwot¹ podatku 12 mld forintów,
czyli 170 mln z³. Tymczasem w Polsce na czterokrotnie wiêkszym rynku
Lidl i Kaufland zap³aci³y podatek CIT w zerowej wysokoci, a Carrefour
nawet otrzyma³ 14 mln z³ zwrotu. Nie wiadomo ile zap³aci³o Tesco. Z
cennych i godnych uwagi dzia³añ w zakresie sieci handlowych warto
zauwa¿yæ mo¿liwy od przysz³ego roku zakaz handlu w niedzielê oraz ochronê okolic zabytków z listy UNESCO, w pobli¿u których od 1 stycznia 2016
roku nie bêd¹ mog³y dzia³aæ ¿adne hipermarkety, supermarkety i dyskonty. Tak¿e od tego dnia maj¹ one znikn¹æ z centrów miast. Bêdzie równie¿
zakaz u¿ywania darmowych autobusów dowo¿¹cych klientów do sklepu, która to praktyka na Wêgrzech, podobnie jak w Polsce, jest masowo
stosowana przez zachodnie sieci.
Przywyklimy ju¿ do taktyki rz¹du, który zg³asza projekty ustaw bez konsultacji z zainteresowanymi stronami, ale zakres tej reformy jest szokuj¹cy i przekracza nasze najmielsze oczekiwania  mia³ anonimowo narzekaæ przedstawiciel zagranicznych handlowców. Ciekawe, czy owo oburzenie prze³o¿y siê na ucieczkê biednych i skrzywdzonych sieci z Wêgier,
czy zacisn¹ zêby i pozostan¹, aby dalej czyniæ charytatywnie dobro? Na
pewno jeszcze zd¹¿¹ siê wczeniej poskar¿yæ Komisji Europejskiej i amerykañskiemu Departamentowi Stanu, ¿e nie mog¹ ju¿ bezkarnie wyprowadzaæ zysków za granicê.
Micha³ Mi³osz, Tygodnik Solidarnoæ nr 47

Platforma ju¿ nawet nie obiecuje
Tusk, Kopacz, Platforma Obywatelska  oni ju¿ nawet nie sk³adaj¹ obietnic. Kiedy by³y sny o Polsce id¹cej w gospodarcze lady Irlandii, zamiast
tego Polacy wyjechali pracowaæ na wyspy, oddalaj¹c te marzenia za horyzont. Obiecywano te¿, ¿e emerytury nie bêd¹ podwy¿szane, podatki zostan¹ na tym samym poziomie, a na zabiegi i wizyty u lekarza bêd¹ mniejsze kolejki. Wszystko zrobili odwrotnie, ale lemingi z wypranymi przez
media mózgami i tak na nich g³osuj¹. Teraz ju¿ nawet nic nie obiecuj¹, bo
po co? To jest dopiero pewnoæ siebie.
Kiedy by³ taki dowcip.
Spotykaj¹ siê dwaj w³aciciele firm i jeden pyta siê drugiego:
- S³uchaj, ty swoim pracownikom p³acisz jeszcze pensje?
- Nie.
- Ja te¿ nie. A oni i tak przychodz¹ do pracy?
- No tak.
- U mnie tak samo. A mo¿e by tak pobieraæ op³aty za wejcie?
Takie jest podejcie Tuska, Kopacz i ca³ej Platformy Obywatelskiej wraz z
koalicjantem Polskim Stronnictwem Ludowym. Robi¹ z nami co chc¹,
nie ma reakcji, wiêc pozwalaj¹ sobie na jeszcze wiêcej. Teraz zamiast
sk³adania obietnic, z których mog¹ byæ rozliczani, skuteczniejsze okazuje
siê samo straszenie PiS-em i wymiewanie jej polityków  jedynej licz¹cej
siê alternatywy. Wszystko mniej wiêcej na wzór has³a: Obywatelki i obywatele, jeli odsuniêcie PO od w³adzy to przyjdzie Kaczor i bêdzie tragedia. Tylko co takiego siê stanie? Obni¿ony zostanie wiek emerytalny z 67
lat do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mê¿czyzn? Obni¿ony zostanie podatek
VAT i podatek od wydobycia niektórych kopalin? Oni po prostu maj¹
lepkie rêce i boj¹ siê, ¿e podziel¹ los by³ej pos³anki PO Beaty Sawickiej,
która wziê³a ³apówkê i chcia³a krêciæ lody na szpitalu Miedziowego Centrum Zdrowia.
Z dokonañ PO przewa¿nie mówi siê o podwy¿szeniu wieku emerytalnego oraz skoku na oszczêdnoci zgromadzone w OFE. Zapomina siê jednak o pierwszym, epokowym dokonaniu Platformy Obywatelskiej, to
jest o obni¿eniu w ci¹gu 5 lat wyp³acanych emerytur niemal o po³owê!
Wszystko przez wprowadzon¹ w 2009 roku kapita³ow¹ formu³ê obliczania wiadczeñ emerytalnych z ZUS. Emerytury kapita³owe oznaczaj¹ drastyczny spadek wyp³acanych wiadczeñ. Eksperci mno¿yli przyk³ady: jeli kto przez 35 lat zarabia³ równowartoæ dzisiejszych 2,5 tys. z³ miesiêcznie, to na koncie w ZUS uzbiera³ prawie 205 tys. z³. £atwo mo¿na
wyliczyæ, ¿e otrzyma za to 766 z³ netto emerytury, czyli jedynie 1/3 wysokoci ostatniego wynagrodzenia. Nale¿y przy tym zauwa¿yæ, ¿e w Polsce
40 proc. mê¿czyzn nie do¿ywa 65. roku ¿ycia i tego rz¹d jako nie bierze
pod uwagê.
Pracownik KGHM

Komisje NSZZ Solidarnoæ przy ZG Rudna i ZG
Lubin przypominaj¹ o wi¹tecznej akcji charytatywnej

Pomó¿ potrzebuj¹cym
Komisje NSZZ Solidarnoæ O/ZG Rudna i O/ZG Lubin apeluj¹
do cz³onków i sympatyków Solidarnoci  do wszystkich ludzi dobrej woli  o przekazywanie w ramach akcji charytatywnej BONÓW ¯YWNOCIOWYCH.
Bony zostan¹ wymienione na ¿ywnoæ, z której przed wiêtami Bo¿ego
Narodzenia zrobione bêd¹ paczki ¿ywnociowe i przekazane najubo¿szym rodzinom z ¿yczeniami wi¹tecznymi od górników. Wszystkie osoby dobrej woli, chc¹ce wesprzeæ tak szlachetn¹ akcjê charytatywn¹, mog¹
przekazaæ czêæ swoich bonów ¿ywnociowych do 18 grudnia 2014 r. w
biurach Solidarnoci ZG Rudna G³ówna lub ZG Lubin G³ówny.
Organizatorzy akcji z góry dziêkuj¹ za wra¿liwoæ i otwarte serce na
potrzeby ludzi najbardziej potrzebuj¹cych!
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