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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

Z okazji wi¹t Bo¿ego Narodzenia
spokojnych i radosnych chwil
spêdzonych w gronie rodzinnym,
wszystkim pracownikom KGHM Polska
Mied i spó³ek z grupy kapita³owej oraz
emerytom i rencistom Polskiej Miedzi
¿yczy:
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ
Komisje Zak³adowe i Miêdzyzak³adowe NSZZ Solidarnoæ
Redakcja Pryzmatu
Szczêæ Bo¿e!
W sprawie postulatów organizacji zwi¹zkowych pracodawca nie udzieli³ odpowiedzi

W rozmowach Pracodawca
gra na zw³okê
W dniu 9 grudnia odby³o siê spotkanie stron Zak³adowego Uk³adu
Zbiorowego Pracy. Ze strony pracodawcy stawi³a siê Dyrekcja  cz³onkowie Zarz¹du nie pojawili siê. Spotkanie by³o kontynuacj¹ poprzednich rozmów, w czasie których omawiano nowelizacjê ZUZP, a po
stanowisku zwi¹zków zawodowych pracodawca zaproponowa³ na spotkanie termin 9 grudnia w celu omówienia priorytetowych spraw. W
czasie rozmów strona zwi¹zkowa przedstawi³a Protokó³ nr 16, w którym zawarto trzy kluczowe dla pracowników sprawy dotycz¹ce kategorii zaszeregowania, liczenia nagrody z zysku netto i dodatkowego
odpisu na Zak³adowy Fundusz wiadczeñ Socjalnych.
Za³o¿eniem Protoko³u nr 16 s¹ najwa¿niejsze kwestie, które by³y zawarte
w stanowisku podpisanym przez wszystkie zwi¹zki zawodowe. Organizacje zwi¹zkowe 9 grudnia przedstawi³y przedstawicielom Zarz¹du Protokó³ nr 16 a w sk³ad dokumentu wchodz¹ trzy sprawy, które nale¿y uregulowaæ jeszcze w tym roku tj.:
1) podwy¿szenie stawek osobistego zaszeregowania w zwi¹zku ze zmian¹
najni¿szego wynagrodzenia od 1 stycznia 2015r. z 1680 z³ do 1750 z³,

2) wprowadzenie zmian w Za³¹czniku nr 11 dotycz¹cych wyp³aty nagrody za wypracowany zysk (tj. wzrost nagrody o 0,5% na ka¿de rozpoczête 50 mln z³ powy¿ej 1 mld z³),
3) zwiêkszenie odpisu na Zak³adowy Fundusz wiadczeñ Socjalnych, w
zwi¹zku z zamro¿eniem przez rz¹d PO-PSL na kolejny ju¿ rok odpisów
na dzia³alnoæ socjaln¹.
Protokó³ nr 16 zosta³ przygotowany przez Józefa Czyczerskiego, Przewodnicz¹cego Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ.
Podobnie jak wczeniej, pod wspólnym stanowiskiem podpisa³y siê
wszystkie zwi¹zki zawodowe poza jednym. Swojego podpisu pod Protoko³em nie z³o¿y³ Piotr Trempa³a, przewodnicz¹cy ZZPD. Co jest przyczyn¹ takiej decyzji? Nie wiadomo. Podejrzewamy, ¿e mo¿e chodziæ o
forsowanie antypracowniczego Regulaminu premiowania, a jest to kontynuacja polityki prowadzonej przez tego pana, polegaj¹cej na dbaniu o
interes pracodawcy kosztem pracowników. A mo¿e przyczyn¹ jest usilna
chêæ uczestniczenia w wydarzeniach organizowanych przez pracodawcê
(np. wy¿ebrany wylot do Sierra Gorda lub zaproszenie na targowicê w
postaci imprezki z fajerwerkami, podczas której wywalono do kub³a na
mieci s³owa Polska Mied z loga Spó³ki)? Nie dziwi wiêc b³yskawiczny awans Czopka na stanowisko zastêpcy kierownika oddzia³u TT z
XXII kategori¹ zaszeregowania  oczywicie za³atwiony za drobne us³ugi dla pracodawcy!
W sprawie Protoko³u nr 16 pracodawca nie udzieli³ na spotkaniu ¿adnej odpowiedzi i przeka¿e j¹ w formie pisemnej. Kolejne spotkanie
prawdopodobnie odbêdzie siê jeszcze w 2014 r., o czym bêdziemy na
bie¿¹co informowaæ.

bów. Solidarnoæ Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi dziêkuje politykom PiS za zainteresowanie tematem poprzez zajêcie stanowiska i liczy na
dalsz¹ wspó³pracê w tej i innych sprawach zwi¹zanych z KGHM. Pose³
El¿bieta Witek dodatkowo ma zamiar z³o¿yæ interpelacjê do ministra Skarbu Pañstwa i ministra Gospodarki. Jednym z argumentów jest polityka
rz¹du koalicji PO-PSL, której politycy zapewniali, ¿e bêd¹ promowaæ polsk¹
markê na wiecie  obecnie robi¹ co zupe³nie odwrotnego. W Spó³ce
przeprowadzono nawet audyt za ok. 2 mln z³, który wykaza³ rzekomy
problem z Polsk¹ Miedzi¹ w nazwie i st¹d decyzja o usuniêciu s³ów o
polskoci.

Wniosek do Prokuratury
W poprzednim numerze Pryzmatu napisalimy, ¿e Prokuratura powinna
zainteresowaæ siê spraw¹ Spo³ecznej Inspekcji Pracy w O/ZG Rudna.
W³anie zosta³ z³o¿ony wniosek o podejrzeniu pope³nienia przestêpstwa
w zwi¹zku z dyskryminacj¹ na tle przynale¿noci zwi¹zkowej. Oprócz utrudniania pracy i prób dyskredytowania Spo³ecznych Inspektorów Pracy
(m.in. Paw³a Petryszyna z NSZZ Solidarnoæ) dochodz¹ jeszcze sprawy
podrabiania podpisów na dokumentach i próba bezprawnego odwo³ania jednego z Oddzia³owych SIP przez Komisjê Wyborcz¹ SIP.

Na³ogowi hipokryci
Do napisania tego listu sk³oni³a mnie dwulicowoæ pewnych osób podczas ostatnich wyborów samorz¹dowych. Jako wie¿o upieczony emeryt i by³y pracownik PeBeKi od wielu lat, w ka¿de wakacje, obserwujê
hipokryzjê kolegów przewodz¹cych ZZPPM. Mowa o obchodzonym wiêcie z okazji wybuchu strajku generalnego z 20 lipca 1992 r. w KGHM 
m.in. tak¿e w naszej spó³ce. Siêgn¹³em do archiwum i jak siê dowiadujemy z tegorocznego PeBeKowca lubiñskiego przez 32 dni protestowano
przeciwko arogancji Solidarnociowej w³adzy. Ju¿ pomijaj¹c fakt samej
genezy strajku  nie jest to temat na krótki list  skupmy siê na samym
sensie wiêtowania przez naszych kolegów.

Rada polityczna Prawa i Sprawiedliwoci podjê³a uchwa³ê,
w której domaga siê przywrócenia KGHM polskoci

PiS przeciwne zmianie loga
KGHM Polska Mied
Zarz¹d KGHM zaprezentowa³ nowe logo spó³ki. Tym razem ju¿ bez
s³ów Polska Mied, choæ sama nazwa firmy siê nie zmieni. Po
sprzeda¿y 10% akcji KGHM przez Skarb Pañstwa i inwestycjach zagranicznych wartych 15 mld z³, jest to kolejny krok w kierunku ograniczania dzia³alnoci tej spó³ki w Polsce. Politycy Prawa i Sprawiedliwoci na posiedzeniu Rady Politycznej partii podjêli uchwa³ê, w której
krytykuj¹ decyzjê Zarz¹du i domagaj¹ siê przywrócenia w logu s³ów
Polska Mied. Oprócz samej uchwa³y podpisanej przez Prezesa
Jaros³awa Kaczyñskiego, wystosowano podobny list do Prezesa KGHM
Herberta Wirtha z podpisami 60 pos³ów.
Jak stwierdzi³ jeden z twórców nowego loga dla lokalnych mediów: Najciê¿sz¹ rzecz¹ w kreowaniu logotypu jest proces uzgodnienia miêdzy
wszystkimi si³ami, które w danej firmie, maj¹ wp³yw na akceptacjê znaku.
Problem w tym, ¿e kompletnie pominiêto zdanie Rady Nadzorczej spó³ki
i zwi¹zków zawodowych, czyli przedstawicieli za³ogi, wiêc jakim cudem
niby powsta³o logo bez ich wiedzy?! W tzw. targowicy wziê³y udzia³
dwie pos³anki: g³ogowianka Ewa Drozd z Platformy Obywatelskiej i Ma³gorzata Seku³a-Szmajdziñska z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Zabawa
musia³a byæ przednia skoro polskoæ Polskiej Miedzi ich nie interesuje i
pojawi³y siê na imprezie. Swoj¹ drog¹ na imprezce pojawi³ siê Piotr Trempa³a, znany specjalista od proktologii. Po wy¿ebranej wycieczce do Sierra
Gorda za³atwi³ sobie zaproszenie na darmowy obiad i przy okazji usuwanie Polskiej Miedzi z loga Spó³ki.
Powstanie Uchwa³y zainicjowali lokalni politycy Prawa i Sprawiedliwoci,
pos³anka El¿bieta Witek i radny sejmiku wojewódzkiego Krzysztof Ku-

Uczynienie wiêta ze wspomnianego strajku jest równoznaczne z poszanowaniem dla zasad i wartoci, które ówczenie by³y pielêgnowane. Jak
to siê ma do obecnej rzeczywistoci? Wszystko zale¿ne jest od sytuacji i
mo¿liwoci ubicia interesu przez pos³a i jednoczenie przewodnicz¹cego
zwi¹zku Ryszarda Zbrzyznego. Jeli istnieje mo¿liwoæ uzyskania w³adzy,
przewodnicz¹cy jest w stanie podpisaæ cyrograf  w tym przypadku z
politykami PO, partii znienawidzonej przez pracowników KGHM i spó³ek z
grupy kapita³owej.
Nie mo¿na nie wspomnieæ, ¿e do nazywanej przez przedstawicieli ZZPPM
Solidarnociowej w³adzy, która szykowa³a siê do sprzeda¿y KGHM, nale¿eli równie¿ ludzie stowarzyszeni z dzisiejsz¹ Platform¹ Obywatelsk¹,
m.in. Jan Krzysztof Bielecki i Janusz Lewandowski. Co ZZPPM ma wspólnego z PO? Otó¿ przewodnicz¹cy zwi¹zku pose³ SLD Ryszard Zbrzyzny
bardzo lubi robiæ sobie dobry PR atakuj¹c rz¹d kompletnie chyba przy
tym zapominaj¹c, ¿e wchodzi w przeró¿ne koalicje z tymi samymi ludmi, przeciwko którym strajkowano. W ostatnich wyborach samorz¹dowych SLD zawi¹za³o koalicjê z PO w Lubinie w ramach komitetu Razem
dla Lubina i powiatu oraz wystawiaj¹c wspólnego kandydata na prezydenta miasta. Cz³owieka, który rzekomo odszed³ z PO i obrazi³ siê na
partiê, ale jako dziwnie nadal dzia³a w jej imieniu.
Idziemy dalej. W sejmiku województwa dolnol¹skiego SLD wraz z PO i
PSL w kadencji 2010-2014 tworzy³y wiêkszoæ i prawdopodobnie ponownie powstanie koalicja na kolejne cztery lata. W drugiej turze wyborów prezydenckich politycy SLD udzielili poparcia Bronis³awowi Komorowskiemu, w referendum odwo³awczym prezydent Warszawy nie wskazali jak g³osowaæ sugeruj¹c, ¿eby nie iæ na wybory, dziêki czemu by³a
zbyt niska frekwencja a wybory niewa¿ne. Takich przyk³adów jest mnóstwo. Od tamtych dni minê³y 22 lata a rz¹dy prawicowo-liberalne ró¿nymi sposobami w dalszym ci¹gu próbuj¹ zad³u¿aæ i kawa³kami sprzedawaæ nasz¹ firmê. Coraz wiêcej stanowisk pracy jest przekazywanych firmom zewnêtrznym oferuj¹cym ludziom zbli¿one do mieciowych warunki zatrudnienia  to jeden z cytatów PeBeKowca lubiñskiego potwierdzaj¹cy stosowanie dziwnych standardów.
Zak³adaj¹c, tylko na chwilê, prawdziwoæ zarzutu wobec Solidarnoci, ¿e
to Solidarnociowa w³adza chcia³a sprzedaæ KGHM, a zwi¹zek wcale nie
bra³ udzia³u w strajku, mamy idealny przyk³ad moralnoci Kalego. Prze-

wodnicz¹cy ZZPPM uwa¿aj¹, ¿e Solidarnoæ jest z³a, bo (rzekomo) zaakceptowa³a fakt sprzeda¿y spó³ki, a jednoczenie ich partia/zwi¹zek dobrze robi¹ od lat popieraj¹c Platformê Obywatelsk¹ lub wchodz¹c w przeró¿ne koalicje z ludmi tej partii. Co z tego, ¿e koalicja PO-PSL sprzeda³a
10% akcji KGHM, zad³u¿y³a spó³kê na wiele miliardów z³otych, wyprowadzi³a kilkanacie mld z³ na zagraniczne inwestycje, sprzeda³a Polkomtel i
Dialog, wprowadzi³a podatek od wydobycia miedzi i srebra pobieraj¹cy z
KGHM-u ok. 2 mld z³ rocznie i obni¿aj¹cy zysk pracowników, zatrudni³a
rzesze swoich dzia³aczy i sk¹pi pieniêdzy dla za³ogi  podwy¿ki to zwyk³a
ja³mu¿na wymuszana przez rosn¹c¹ minimaln¹ krajow¹ pensjê. Widocznie dla SLD/ZZPPM to nie ma znaczenia, ¿e wchodz¹ z nimi w uk³ady i
startuj¹ z tej samej listy wyborczej, licz¹ siê dorane zyski dla mietanki
towarzyskiej kosztem pracowników Polskiej Miedzi i mieszkañców regionu.
Do tego dochodz¹ kwestie podwy¿szenia przez koalicjê PO-PSL wieku
emerytalnego, podatku VAT, akcyzy, sk³adki rentowej, na ZUS, zaostrzenia
podatku Belki, likwidacji ulgi internetowej, obni¿enia zasi³ku pogrzebowego i wielu innych spraw, których nie sposób spamiêtaæ. Jak w ogóle
mo¿na wspó³pracowaæ z tymi oszustami?! Wspó³pracuj¹c z nimi doprowadza siê do legitymizowania szkodliwych dla Polski rz¹dów!!
Dlatego denerwuje mnie hipokryzja ludzi, którzy od 22 lat mieni¹ siê
obroñcami ludu, a w rzeczywistoci maj¹ wszystko w g³êbokim powa¿aniu. Po tak przedmiotowym traktowaniu pracowników zamiast wiêtowaæ wydarzenie, którym podtarli sobie wiadome miejsce, powinni wróciæ
wy³¹cznie do wiêtowania 1 maja  wiêta pracy (niewolniczej), któr¹ tak
piêknie pod ramiê z PO pielêgnuj¹
Emeryt z PeBeKi

Dlaczego p³acimy wiêcej?
Polacy, wed³ug wiêkszoci polityków i zaprzyjanionych z nimi ekonomistów, mog¹ cieszyæ siê stosunkowo niskimi stawkami podatku dochodowego. Jak to mo¿liwe, ¿e w rzeczywistoci fiskusowi p³acimy jednak
wiêcej ni¿ mieszkañcy bogatej Europy Zachodniej?
Wystarczy policzyæ
Dla naszych rodaków wyje¿d¿aj¹cych za chlebem na Zachód podatki nie
stanowi¹ wiêkszego problemu. Kto potrafi liczyæ, ten wie, ¿e choæ jego
zarobki za granic¹ bêd¹ wy¿sze, to obci¹¿enia podatkowe bêd¹ tam mniej
dokuczliwe ni¿ w Polsce! Natomiast politycy administruj¹cy naszym krajem uparcie udaj¹, ¿e wiedzy tej wci¹¿ nie posiedli. Co wiêcej, wydaj¹ siê
zniesmaczeni faktem, ¿e Polacy p³ac¹ ma³o, a na dodatek bez widocznego entuzjazmu.
Problem stanowi fakt, ¿e pañstwo by³o dla Polaków przez ca³e dekady
tworem obcym. ( ) Mamy przed sob¹ bardzo d³ug¹ drogê, aby odwróciæ ten proces, aby naprawdê zachowany by³ wewnêtrzny przymus, chêæ
p³acenia podatków i nieuczestniczenia w szarej strefie  ocenia³ przed
kilkoma miesi¹cami podczas zorganizowanej przez BCC konferencji powiêconej walce z szar¹ stref¹ minister finansów Mateusz Szczurek.
Kreatywni finansici
W jaki sposób naszym kreatywnym finansistom uda³o siê doprowadziæ
do paradoksalnej sytuacji, w której przy przeciêtnych zarobkach - mimo
niskich stawek podatku dochodowego p³acimy proporcjonalnie najwiêcej? Rozwi¹zanie zagadki jest bardzo proste: o wiêkszej skali obci¹¿eñ
decyduje niska kwota wolna od podatku, czyli wartoæ dochodu, która
nie podlega opodatkowaniu. Jeli nasz dochód jej nie przekracza, wtedy
nie p³acimy podatku. Gdy dochód przekracza wartoæ kwoty wolnej od
podatku, wtedy p³acimy podatek od nadwy¿ki ponad tê kwotê. W Polsce
obowi¹zuje najni¿sza w Unii Europejskiej kwota wolna od podatku sporód wszystkich krajów, które stosuj¹ takie rozwi¹zanie!
Na tle Europy
Ró¿nice pomiêdzy krajami UE s¹ w tym przypadku doæ du¿e. Irlandczycy
p³ac¹ podatek, jeli tylko ich dochód przekroczy kwotê 6930 z³ (przy
kursie euro równym 4,2 z³), Niemcy po przekroczeniu ok. 34 tys. z³, Brytyjczycy po przekroczeniu ok. 50 tys. z³, a Cypryjczycy dopiero przy dochodach przekraczaj¹cych 81 tysiêcy z³otych! Tymczasem w Polsce kwota
wolna od podatku to jedynie 3091 z³otych.
Obietnice i rzeczywistoæ
Administratorzy naszego kraju od wielu lat sk³adali polskim emigrantom

obietnice zmian gospodarczych. Sprawimy, ¿e Polacy z emigracji bêd¹
chcieli wracaæ do domu i inwestowaæ w Polsce - zapowiadali, apeluj¹c
jednoczenie do Polaków w Wielkiej Brytanii o szybki powrót do Ojczyzny. Ci, którzy spodziewali siê spe³nienia obietnic i wprowadzenia przyjaznych Polakom zmian w gospodarce, np. na wzór brytyjski (50 tys. kwota
wolna od podatku!?), musieli siê srodze zawieæ. Jednym z najlepszych
przyk³adów mo¿e byæ tu fakt, ¿e w Polsce od 2009 roku kwota wolna od
podatku siê nie zmienia. Przez ten czas nie by³a ani razu waloryzowana.
Podatkowa logika
Niski poziom kwoty wolnej od podatku wstrzymuje rozwój ma³ych firm i
najsilniej bije po kieszeni najgorzej zarabiaj¹cych. W przypadku naszego kraju powoduje, ¿e nawet osoby z dochodami poni¿ej progu ubóstwa
musz¹ p³aciæ podatek dochodowy. Za to dla naszych polityczno-gospodarczych elit niski poziom kwoty wolnej od podatku ma wielk¹ zaletê
propagandow¹. Pozwala im zabieraæ wiêcej pieniêdzy z naszych kieszeni,
a jednoczenie mówiæ o stosunkowo niskich stawkach podatku dochodowego w Polsce.
Kwoty wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych
Kraj

Kwota w z³otych

Polska
Irlandia
Holandia
Grecja
Francja
W³ochy
Niemcy
Belgia
Austria
Luksemburg
Wielka Brytania
Finlandia
Hiszpania
Cypr

3 091
6 930
8 833
21 000
25 045
33 600
34 146
36 456
46 200
47 313
50 000
67 620
74 369
81 900

Piotr Tomczyk, Nasz Dziennik 5.12.2014

Naczelna gwiazda tefa³enu
Dyrektor Naczelny ZWR od jakiego czasu chodzi po korytarzach dumny
jak paw. Czy¿by prowadzona przez niego polityka przynios³a korzyci
firmie? A mo¿e pracownicy wybrali go najlepszym dyrektorem roku? Nic
z tych rzeczy! Naczelny jest z siebie dumny, bo o jego wyczynie pisa³y i
mówi³y ogólnopolskie media. Bezprawnie na³o¿y³ kary na pracowników
pal¹cych papierosy i pomimo wezwañ Pañstwowej Inspekcji Pracy o
cofniêciu rozporz¹dzenia ani myli cokolwiek zmieniaæ. W koñcu Konieczny znalaz³ sposób na zaspokojenie swoich ambicji, a staj¹c siê
gwiazd¹ tefa³enu, swojej ulubionej prorz¹dowej stacji, spe³ni³ marzenia.
Ca³a sprawa zaczê³a siê w momencie przeprowadzenia ankiety wród
pracowników  pod rygorem utraty pracy w przypadku udzielenia odpowiedzi niezgodnie z prawd¹. Ankieta dotyczy³a czasu jaki pracownik spêdza ka¿dego dnia pal¹c papierosy. W konsekwencji zdeklarowani palacze
czas spêdzony na paleniu maj¹ odliczony od czasu pracy co rodzi wiele
szkodliwych dla pracowników nastêpstw. Nie mo¿na zapomnieæ, ¿e Naczelny jednostronnie wprowadzi³ rozporz¹dzenie, choæ kwestie wynagrodzenia musz¹ byæ konsultowane i ustalane przez pracodawcê i organizacje zwi¹zkowe. Prawo nie zezwala na obni¿enie wynagrodzenia zasadniczego z powodu przerw (np. na papierosa) bez konsultacji ze stron¹
pracownicz¹.
Konsekwencj¹ wprowadzenia kar jest spadek rocznych zarobków o kilka
tysiêcy z³otych, zmniejszenie dodatkowych elementów wynagrodzenia i
wyd³u¿ony wiek emerytalny, przede wszystkim u pracowników pracuj¹cych w warunkach szczególnie uci¹¿liwych. Skoro pracodawca widzi problem i chce go rozwi¹zaæ, powinien siêgn¹æ po rodki, które s¹ w powszechnym u¿yciu. Pal¹cy pracownik móg³by otrzymaæ ni¿sz¹ premiê
lub pracownik niepal¹cy wy¿sz¹ premiê  i tyle. Mo¿na te¿ zostaæ po
pracy zadeklarowan¹ iloæ minut i w ten sposób odrobiæ stracony czas
bez pomniejszonego wynagrodzenia. Jest jeden problem. Naczelnemu
nie zale¿y na rozwi¹zaniu problemu lub nagradzaniu, lecz dowalaniu pracownikom. Od lat podwy¿ki przypominaj¹ raczej ja³mu¿nê ni¿ realny wzrost

wynagrodzenia, a Naczelny znalaz³ dodatkowy sposób na pogr¹¿enie
pracowników.
Patrz¹c na sprawê z innej perspektywy tworzenie ankiet z wyliczeniem
czasu jest nieadekwatne do rzeczywistoci. Tak naprawdê sztygarzy lub
kierownicy sami s¹ w stanie stwierdziæ ile czasu dany pracownik spêdza
na paleniu papierosów, jaki ma to wp³yw na wykonywan¹ pracê i jak
oceniæ jego pracê na tle innych zatrudnionych. Tylko wtedy nie by³oby
g³ono o Naczelnym

Do zachodnich pensji
wci¹¿ nam daleko
Przeciêtna p³aca w Polsce wynosi ok. 3,9 tys. z³, a w Niemczech i Wielkiej
Brytanii, w przeliczeniu, 14 tys. z³  wynika z dorocznego Raportu p³acowego. Polska i wiat Zwi¹zku Przedsiêbiorców i Pracodawców, który
przytacza Puls Biznesu. Raport pokazuje, ¿e utrzymuje siê wyrana ró¿nica miêdzy zarobkami w sektorze publicznym (4239,36 z³) i prywatnym
(3466,90 z³), choæ szybciej rosn¹ p³ace w tym drugim (o 3,7 proc., podczas gdy w tym pierwszym o 3,2 proc.). Najlepiej p³aci bran¿a IT  mediana wynagrodzeñ, wg danych Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeñ
firmy Sedlak & Sedlak wynios³a 6 tys. z³. Na kolejnych pozycjach znalaz³y
siê telekomunikacja i bankowoæ. Najmniej zarabiaj¹ pracownicy kultury
i sztuki (mediana: 3 tys. z³). Wg GUS przeciêtna p³aca w Polsce to 3650 z³,
o 128 z³ wiêcej ni¿ rok wczeniej. P³aca minimalna wynosi 1680 z³ brutto.
Po odliczeniu sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy najmniej zarabiaj¹cy dostan¹ 1237,20 z³.
Po prostu zielona wyspa... Mo¿na by zapytaæ co pan na to panie premierze, ale zd¹¿y³ uciec.
Dodatkowo po 7 latach rz¹dów koalicji PO-PSL i 25 latach kapitalizmu
przeciêtny Polak jest cztery razy biedniejszy ni¿ przeciêtny Grek. Jednak
naprawdê biednie wypadamy na tle Szwajcarów. Nasze maj¹tki s¹ bowiem rednio 20 razy mniejsze ni¿ maj¹tki obywateli tego alpejskiego
kraju  wynika z raportu Global Wealth Databook 2013. Raport zosta³
przygotowany przez Credit Suisse. Maj¹tek jest w nim definiowany jako
wartoæ aktywów finansowych i niefinansowych (przede wszystkim domów, mieszkañ i ziemi), pomniejszonych o d³ugi. Wed³ug raportu, w
2013 r. wartoæ maj¹tku przeciêtnego Polaka to 20,8 tys. dolarów. To
ponad cztery razy mniej ni¿ maj¹tek przeciêtnego Greka (83,4 tys. dolarów), którego kraj od kilku lat boryka siê z g³êbokim kryzysem gospodarczym. Jednak naprawdê blado wypadamy na tle najmajêtniejszych Europejczyków  Szwajcarów. W tym alpejskim kraju jedna osoba zgromadzi³a przeciêtnie maj¹tek o wartoci 407,2 tys. dolarów.

Bajeczki Donalda
i jego zobowi¹zania
Popêdzi³ Donald Tusk do Europy. Nim jednak usadowi³ siê na stolcu
przewodnicz¹cego Rady UE  zwanego przez platformiane media prezydentem Europy  udzieli³ kilku wywiadów po angielsku.
Kolawoci jêzykowe i wykute na blachê odpowiedzi zostawmy na boku.
Liczy siê narracja przekazana w tych ustawkach, bo ¿e by³y to rozmowy na
zamówienie czuæ na odleg³oæ  dziennikarki newsroomu Rady Europejskiej z wywiadu telewizyjnego nawet nie widzimy na ekranie  a same
pytania s¹ tylko z gatunku lekkich i przyjemnych, wymawiane wolno i z
perfekcyjn¹ dykcj¹, co stanowi dodatkowe u³atwienie.
Tusk sprzedaje legendy na swój temat, np. jak to do³¹czy³ do ma³olicznej
grupki zapaleñców z Lechem Wa³ês¹ na czele, a ta  niespodziewanie
rozros³a siê do 10 milionów. W domyle, drogi widzu z Francji, Niemiec,
Wielkiej Brytanii i W³och: to ja, Donald z Lechem, stworzy³em Solidarnoæ

i przewróci³em komunizm. Lech by³ najwiêkszy, ale ja  niewiele mniejszy.
Potem opowiada jak to zosta³ aresztowany w 83 roku, ale mia³ fuksa, bo
po kilku dniach genera³ Jaruzelski zniós³ stan wojenny. Dziwne tylko, ¿e
jednego z najbli¿szych wspó³pracowników Wa³êsy  wedle bajeczki Donalda  zatrzymano dopiero w 83 roku. Aaa, nie!  nasz by³y premier
wyjania  ukrywa³ siê. Do tego jeszcze doda³ uwielbian¹ przez czytelników i widzów z zachodniej Europy opowiastkê from rags to riches, czyli
od szmat do bogactwa.
Publice w UE maj¹ wyciskaæ ³zy historyjki o tym jak Tusk pracowa³ jako
sprzedawca chleba i malarz na instalacjach kominowych. A oto teraz sta³
siê wielkim przywódc¹ UE z pensj¹ 100 tys. z³ miesiêcznie. Tusk mówi to,
co chc¹ od niego us³yszeæ, szczególnie w Niemczech i Francji  ¿e zawsze
by³ przeciwko wszelkiej ortodoksji i nacjonalizmowi. A za Odr¹ nacjonalist¹ jest Jaros³aw Kaczyñski i jego niebezpieczny PiS, który, gdyby
dorwa³ siê do w³adzy, zacz¹³by realizowaæ polskie interesy, niekiedy sprzeczne z interesami niemieckimi. Taki jest od kilku lat ton g³ównych gazet w
Niemczech. Donald Tusk to wie i dlatego by³ tak wspierany przez kanclerz
Merkel.
Ju¿ po objêciu stanowiska zadeklarowa³ jasno: Polska bêdzie musia³a
powiêciæ czêæ swoich interesów dla dobra Europy. Nie sprecyzowa³
tylko o jakie interesy chodzi. Ju¿ przecie¿  za poparcie premiera Camerona  zgodzi³ siê na redukcjê wysokoci zasi³ków socjalnych dla polskich
emigrantów w Wielkiej Brytanii. Za 100 tys. z³ miesiêcznie jest gotowy 
jak widaæ po deklaracji  na wiêcej. Nie liczmy wiêc na to, ¿e Donald Tusk
zablokuje dla Polski pakiet klimatyczny albo wynegocjuje wy¿sze dop³aty
dla polskich rolników. On ma ju¿ inne zobowi¹zania. A mo¿e zawsze mia³?
Krzysztof wi¹tek, Tygodnik Solidarnoæ nr 50

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.

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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