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Podatek dobija
ZG �Lubin�

W po³owie stycznia obradowa³a sejmowa Komisja Skarbu Pañstwa,
na której omawiano trudn¹ sytuacjê KGHM. Wprowadzenie tak rady-
kalnej formy opodatkowania miedzi i srebra przez rz¹d PO-PSL ju¿
doprowadzi³o do nierentowno�ci Zak³adów Górniczych �Lubin�. Po-
datek od wydobycia niektórych kopalin ³¹cznie z innymi licznymi
podatkami i konieczno�ci¹ inwestycji dla zachowania ci¹g³o�ci pro-
dukcji oznacza, ¿e efektywna stawka podatkowa jak¹ odprowadza
KGHM wynosi a¿ 86%. Mimo to rz¹d od prawie trzech lat udaje, ¿e nie
widzi problemu. Przez wiele lat podobnie by³o w przypadku górnic-
twa wêgla kamiennego.

Jest wiele przyk³adów absurdalno�ci podatku od miedzi i srebra w Pol-
sce. Przy wzro�cie ceny miedzi o 4%, KGHM jest zmuszone zap³aciæ o 7%
wy¿szy podatek. Wydobycie miedzi i srebra w Polsce staje siê nieop³acal-
ne. Porównuj¹c skalê podatkow¹ w naszym i innych krajach, w których
wydobywana jest mied�, dochodzi siê do jednoznacznych wniosków, ¿e
mamy najmniej korzystne warunki wydobycia. Wysoko�æ podatku od
wydobycia niektórych kopalin w jednej z australijskich prowincji, gdzie
opodatkowanie wydobycia miedzi i srebra na kontynencie jest najwy¿-
sze, i tak jest niemal o po³owê ni¿sze ni¿ w Polsce. Protesty NSZZ �Soli-
darno�æ� od momentu zapowiedzi wprowadzenia tego podatku nie zna-
laz³y pos³uchu u wiceministra skarbu pañstwa Zdzis³awa Gawlika, który
pokrêtnie t³umaczy rzekome analizowanie przez rz¹d problemu i podob-
no rz¹dz¹cy rozwa¿aj¹ nawet mo¿liwo�æ uwzglêdnienia kosztów pono-
szonych przez KGHM na swój rozwój. Po dwóch latach od wprowadzenia
podatku rz¹dz¹cy uznali, ¿e wszystko jest w porz¹dku, ale okazuje siê, ¿e
co� jednak jest nie tak, bo teraz pobieranie takiego haraczu mia³oby siê
jako� zmieniæ. Prezes Wirth od pocz¹tku krytykowa³ podatek jedynie dla
formalno�ci, ¿eby media (np. GW) ponownie nie okrzyknê³y go lizusem
roku. Nie chc¹c za bardzo krytykowaæ swojego pracodawcy (Minister-
stwa Skarbu Pañstwa), czeka³ prawie trzy lata, ¿eby realnie zaprotesto-
waæ. W tym roku czekaj¹ nas wybory parlamentarne, byæ mo¿e st¹d te
pokerowe zagrywki � czyli zwyk³a �kie³basa wyborcza� dla naiwnych.

Zgodnie z oficjalnymi danymi KGHM zatrudnia ok. 18,5 tys. pracowni-
ków (na koniec 2014 r. zatrudnienie spad³o do 18 tys. 286 pracowni-
ków), ale zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ KGHM-u jest ³¹cznie oko³o 100 tys.
miejsc pracy. Je�li rz¹d nie zmieni swojego postêpowania zagro¿one jest
funkcjonowanie Zak³adów Górniczych �Lubin� i powi¹zanych Zak³adów
Wzbogacania Rud oraz Huty Miedzi �Legnica� � w konsekwencji kilkana-
�cie tysiêcy osób mo¿e straciæ miejsca pracy. Dalsze pozostawienie obecnej
sytuacji i opodatkowania w niezmienionym stanie doprowadzi wprost
do katastrofy. Permanentne �liberum veto� ze strony rz¹du ws. wysoko-
�ci podatku i bardzo trudnej sytuacji miedziowej Spó³ki to prosta droga
do zamkniêcia kopalni.

NSZZ �Solidarno�æ� ze swojej strony wystosowa³a dwa pisma sprzeci-
wiaj¹ce siê niszczeniu Polskiej Miedzi i likwidacji miejsc pracy spowodo-
wanych wp³ywem podatku na Spó³kê. Pod pierwszym stanowiskiem
podpisali siê Przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowych i Miêdzyzak³adowych
wchodz¹cych w sk³ad Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ �So-
lidarno�æ� � zamieszczone poni¿ej � w którym przedstawiaj¹ realny wp³yw
podatku i wyrz¹dzone Spó³ce szkody m.in. w postaci zad³u¿enia KGHM i
wstrzymania czê�ci inwestycji w Polsce. Drugie stanowisko wystosowali
przedstawiciele za³ogi w Radzie Nadzorczej (m.in. Józef Czyczerski i Bo-

gus³aw Szarek) w formie dziesiêciostronicowego opracowania, w którym
szczegó³owo wyja�niaj¹ jaki jest wp³yw podatku na ponoszone koszty,
wzrost stawki podatkowej na tle innych pañstw, wzrost zad³u¿enia Spó³-
ki, spadek rentowno�ci obecnie funkcjonuj¹cych zak³adów i planowa-
nych inwestycji, które zosta³y ograniczone lub zaniechane. Pismo ze sta-
nowiskiem zaadresowano do premier Ewy Kopacz i przes³ano do wiado-
mo�ci Ministrów Skarbu Pañstwa oraz Finansów. Z przeprowadzon¹ ana-
liz¹ i wnioskami z opracowania mo¿na zapoznaæ siê na stronie Sekcji
Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ �Solidarno�æ� (www.skgrm.pl).

STANOWISKO
Przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowych i Miêdzyzak³adowych NSZZ
�Solidarno�æ� zrzeszonych w Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi
wystosowali stanowisko do premier Ewy Kopacz w sprawie wynisz-
czania KGHM przez podatek od miedzi i srebra.

My ni¿ej podpisani przedstawiciele Komisji Zak³adowych, zrzeszonych w
Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarno�æ, domagamy siê
podjêcia dzia³añ zmierzaj¹cych do zaprzestania niszczenia naszych miejsc
pracy i ca³ego regionu.

Mimo powziêcia przez Radê Nadzorcz¹ KGHM Polska Mied� S.A. pe³nej
informacji o �wp³ywie podatku od wydobycia niektórych kopalin na
KGHM Polska Mied� S.A. oraz gospodarkê Polski�, przyjêcia w harmo-
nogramie pracy punktu mówi¹cego o zajêciu siê tym problemem w dniu
26 stycznia br. i pomimo przygotowania stosownego projektu Uchwa³y
przez cz³onka zespo³u Rady Nadzorczej Józefa Czyczerskiego, przedsta-
wiciele Ministerstwa Skarbu Pañstwa w Radzie zrobili wszystko aby unik-
n¹æ przyjêcia stosownej Uchwa³y. Jest to bezwzglêdny dowód �wiadcz¹-
cy o wziêciu przez tych ludzi odpowiedzialno�ci za niszczenie przemys³u
miedziowego w Polsce i kierowanie siê dora�nym interesem politycznym,
a nie dobrem Spó³ki zgodnie z art. 483 KSH ponosz¹ pe³n¹ odpowiedzial-
no�æ.

Opodatkowanie wydobycia miedzi i srebra wprowadzone w Polsce ustaw¹
z dnia 2 maja 2012r. skutkowa³o zap³aceniem przez KGHM do bud¿etu
Pañstwa ok. 4,5 mld PLN. W latach 2012-2014 KGHM odprowadzi³ w
postaci podatków, op³at i nale¿no�ci prawnych do bud¿etu centralnego
i samorz¹dów ok. 17 mld PLN. Rynek miedzi i srebra jest rynkiem global-
nym i musimy braæ pod uwagê obowi¹zuj¹ce obci¹¿enia podatkowe w
poszczególnych krajach z którymi musimy konkurowaæ. Z analiz bez-
spornie wynika, ¿e efektywna stawka podatkowa dla KGHM w Polsce jest
o ok. 30,1% wy¿sza ni¿ mia³o by to miejsce w Australii Po³udniowej -
pañstwie o najwy¿szym podatku w �wiecie. Aby zrównaæ poziom obci¹-
¿eñ podatkowych dla KGHM, ze �rednim poziomem obci¹¿eñ pozosta-
³ych pañstw, które s¹ graczami na tym rynku trzeba by by³o obni¿yæ o ok.
67% w stosunku do obowi¹zuj¹cych obci¹¿eñ.

Wprowadzony podatek drastycznie wp³ywa na gwa³towny spadek
rentowno�ci bie¿¹cej dzia³alno�ci funkcjonuj¹cych kopalñ w KGHM
Polska Mied� S.A. ale tak¿e na ocenê op³acalno�ci nowych inwestycji w
sektorze wydobywczym miedzi i srebra w Polsce. Zaniechanie lub opó�-
nienie takich inwestycji poci¹ga za sob¹ nieodwracalne konsekwencje
gospodarcze, których zasiêg nie ogranicza siê wy³¹cznie do KGHM Pol-
ska Mied� S.A. czy do woj. Dolno�l¹skiego. Jego skutki, poprzez powi¹za-
nia KGHM z reszt¹ gospodarki bêd¹ odczuwalne tak¿e w wielu innych
sektorach. Ograniczenie produkcji o 10% doprowadzi do ³¹cznego spad-



ku warto�ci dodanej brutto w Polsce o ok. 1,8 mld PLN rocznie (ok. 0,1%
PKB Polski z 2012 r.), redukcjê zatrudnienia w gospodarce o ok. 8,7 tys.
osób oraz utraty ok. 798 mln PLN dochodu rocznie przez sektor finansów
publicznych.

Wprowadzenie podatku od kopalin doprowadzi³o do istotnego zmniej-
szenia przep³ywów z dzia³alno�ci operacyjnej KGHM. Tym samym fi-
nansowanie inwestycji wymaga pozyskiwania przez Spó³kê finansowa-
nia d³u¿nego. Zgodnie z prognoz¹ Spó³ki, przy obowi¹zuj¹cej formule
podatku od wydobycia niektórych kopalin, ³¹czna warto�æ zad³u¿enia
KGHM wzrasta a¿ do lat 2017-2018, gdy osi¹gnie poziom ponad 12,5
mld PLN. Wzrost zad³u¿enia jest zwi¹zany z realizacj¹ programu rozwoju.
W efekcie, podatek od wydobycia niektórych kopalin w obecnej formie
stawia pod znakiem zapytania szereg projektów inwestycyjnych KGHM
Polska Mied� S.A. Brak inwestycji w nowe kopalnie i rozwój niezbêd-
nej infrastruktury oznacza stopniowy spadek wydobycia miedzi i srebra
z powodu sczerpywania obecnie eksploatowanych z³ó¿, a¿ do ca³kowi-
tego wygaszania wydobycia i to w bardzo krótkim czasie.

Informacja Rady Ministrów przed³o¿ona Sejmowi koncentruje siê wy-
³¹cznie na przesz³o�ci i bie¿¹cych danych, pomija natomiast prognozy
dotycz¹ce kszta³towania siê w przysz³o�ci zmiennych kluczowych z punktu
widzenia dzia³alno�ci wydobywczej. W szczególno�ci, materia³ Rady Mi-
nistrów nie uwzglêdnia potrzeb inwestycyjnych stanowi¹cych nieod-
³¹czny element dzia³alno�ci wydobywczej, w tym pomija wp³yw po-

datku miedziowego na rentowno�æ potencjalnych inwestycji. W tym
kontek�cie nale¿y wskazaæ, ¿e w informacji RM nie uwzglêdniono, ¿e w
pierwszych latach obowi¹zywania podatku ceny miedzi i srebra kszta³to-
wa³y siê wyj¹tkowo korzystnie na tle historycznym. Obecnie ceny s¹ ju¿
znacznie ni¿sze. Ponadto, trudno zrozumieæ, dlaczego w materiale RM
wskazuje siê, ¿e to pogorszenie warunków cenowych jest �okresowe�,
podczas gdy proces ten trwa ju¿ od ubieg³ego roku. Autorzy opracowa-
nia RM nie wspominaj¹ ponadto o utrzymuj¹cej siê wzrostowej tendencji
kosztów wydobycia, która w oczywisty sposób wp³ywa na rentowno�æ
Spó³ki, zarówno bie¿¹c¹, jak i przysz³¹ projektów. Bior¹c pod uwagê fakt,
¿e Minister oceniaj¹c skutki funkcjonowania podatku ograniczy³ siê wy-
³¹cznie do jednostronnej analizy danych za lata 2012-2013, a nie uwzglêdni³
przedstawianych prognoz dotycz¹cych wp³ywu podatku na sytuacjê
KGHM w przysz³o�ci, kluczowe jest wprowadzenie cyklicznych przegl¹-
dów skutków funkcjonowania podatku od wydobycia niektórych kopa-
lin tak, aby zagwarantowaæ prawny mechanizm dla monitoringu skutków
podatku i wprowadzenia odpowiednich zmian legislacyjnych w przypad-
ku pog³êbienia siê istotnych negatywnych konsekwencji w przysz³o�ci.

Bior¹c powy¿sze pod uwagê, domagamy siê natychmiastowych zmian
w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin w celu umo¿li-
wienia Polskiej Miedzi skutecznego funkcjonowania na rynku miê-
dzynarodowym na warunkach porównywalnych do �wiatowych kon-
kurentów i tym samym, w celu dania Spó³ce szansy niezagro¿onej
kontynuacji dzia³alno�ci.

Ewidencjonowanie dniówek
w O/ZG �Polkowice-Sieroszowice�

niezgodne z przepisami?
W zwi¹zku z podejrzeniem nieprawid³owo�ci w sprawie zasad ewi-
dencjonowania dniówek w dziale ME Komisja Zak³adowa NSZZ �So-
lidarno�æ� O/ZG �Polkowice-Sieroszowice� wystosowa³a pismo do
Dyrektora ds. Utrzymania Ruchu w oddziale.

Komisja Zak³adowa zwróci³a siê w pi�mie o niezw³oczne wyja�nienie przy-
czyn i okoliczno�ci, z powodu których na terenie Oddzia³u jest rozpo-
wszechniana �Informacja dla pracowników dozoru dzia³u ME w sprawie
zasad ewidencjonowania dniówek w wymiarze pó³torakrotnym�. Ponad-
to za niezbêdne uznali wyja�nienie charakteru prawnego tego dokumen-
tu, w szczególno�ci czy jest on poleceniem s³u¿bowym.

W ocenie Komisji Zak³adowej dokument w zakresie zasad ewidencjono-
wania czasu pracy osób zatrudnionych przy wykonywaniu innych prac
przodkowych w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emerytu-
rach i rentach z FUS, narusza przepisy tej ustawy. ̄ aden przepis powo³a-
nej ustawy ani aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie nie
przewiduje pojêcia �wymiaru godzinowego dniówki� jak i nie stanowi o
�rzeczywistym czasie wykonywania� innych prac przodkowych, tzn. z
odliczeniem �czasu potrzebnego na inne prace pozaprzodkowe, zjazd
pod ziemiê, wyjazd na powierzchniê czy dojazd na oddzia³ górniczy� (w
nawi¹zaniu do punktu III wystosowanej przez pracodawcê �Informacji�).
Z przepisów prawa wynika natomiast, ¿e podstaw¹ rozliczenia czasu pra-
cy jest �dniówka� (wyj¹tkowo, w �ci�le okre�lonych przypadkach � po³o-

wa dniówki), nie za� rzeczywisty czas wykonywania prac. Przepisy nie
wskazuj¹ te¿ na konieczno�æ dokonywania jakichkolwiek odliczeñ. Po-
nadto przepisy operuj¹ pojêciem �liczby zjazdów pod ziemiê�, do którego
�Informacja� w ogóle siê nie odnosi.

Ze wzglêdu na kontrowersje, jakie wzbudzi³a w�ród za³ogi tre�æ tego
dokumentu, Komisja Zak³adowa zawnioskowa³a o priorytetowe potrak-
towanie sprawy. O dalszych dzia³aniach bêdziemy informowaæ na bie¿¹-
co.

Od momentu og³oszenia pogotowia strajkowego w ca³ej
Polsce wiele siê wydarzy³o. Poni¿ej opisujemy kilka zda-
rzeñ, które mia³y miejsce w ostatnich tygodniach

Pogotowie Strajkowe
Pogotowie Strajkowe zosta³o og³oszone 16 stycznia przez Solidarno�æ,
OPZZ i FZZ. Trzy reprezentatywne centrale zwi¹zkowe zwróci³y siê do
premier Ewy Kopacz o rozpoczêcie negocjacji na temat zwi¹zkowych
postulatów przedstawionych podczas ogólnokrajowych protestów we
wrze�niu 2013 roku. Na odpowied� zwi¹zki bêd¹ czekaæ do koñca stycz-
nia. Celem wyst¹pienia do szefowej rz¹du, jest doprowadzenie do rozpo-
czêcia rozmów o najwa¿niejszych sprawach dla polskich pracowników �
póki jest mo¿liwo�æ prowadzenia negocjacji w formie dialogu, zamiast
doprowadzaæ do ogromnych protestów spo³ecznych, tak jak to mia³o
miejsce na �l¹sku. Chodzi m.in. o postulaty dotycz¹ce wieku emerytalne-
go, emerytur pomostowych, umów �mieciowych i patologii w agencjach
pracy tymczasowej. Je�li rz¹d nie usi¹dzie do rozmów, zrealizowany zo-
stanie scenariusz ogólnopolskich protestów. Je¿eli ze strony rz¹du bê-



dzie wola do negocjacji pogotowie strajkowe zostanie zawieszone. Poni-
¿ej zamieszczone s¹ komunikaty prasowe NSZZ �Solidarno�æ� ze stron
solidarnosc.org.pl i solidarnosckatowice.pl oraz opracowania w³asne.

Porozumienie Miêdzyzwi¹zkowego Komitetu Protestacyj-
no-Strajkowego w sprawie Kompanii Wêglowej

Na sonda¿owe pytanie, kogo Polacy popieraj¹ w sporze miêdzy rz¹dem a
górnikami, dotycz¹cym restrukturyzacji Kompanii Wêglowej, ankietowa-
ni w wiêkszo�ci opowiedzieli siê za górnikami � 68,5%. Jedynie 15%
ankietowanych uzna³o, ¿e to rz¹d ma racjê, chc¹c zlikwidowaæ nierentow-
ne kopalnie. 16,5% nie mia³o zdania w tej sprawie. Widz¹c te sonda¿e
rz¹d nie mia³ wyj�cia i zrezygnowa³ z szalonego pomys³u pozbawiania
tysiêcy rodzin �rodków do ¿ycia.

Zgodnie z zawartym miêdzy Solidarno�ci¹ a rz¹dem porozumieniem nie
zostanie zlikwidowana ¿adna kopalnia. Do tzw. Nowej Kompanii Wêglo-
wej przejdzie wiêkszo�æ kopalñ poza kilkoma wyj¹tkami. Jedna kopalnia
zostanie sprzedana spó³ce Wêglokoks Kraj Sp. z o.o. Trzy kopalnie naj-
pierw przejd¹ do Spó³ki Restrukturyzacji Kopalñ. Nastêpnie jedna przej-
dzie do sektora energetycznego, a dwie do spó³ki Wêglokoks Kraj. Re-
strukturyzacja kopalñ w Spó³ce Restrukturyzacji Kopalñ bêdzie polega³a
na rzeczywistym wdro¿eniu dzia³añ naprawczych zamiast na zwalnianiu
pracowników. Wszyscy pracownicy kopalñ, które trafi¹ do Spó³ki Re-
strukturyzacji Kopalñ, nawet w przypadku niepowodzenia dzia³añ na-
prawczych maj¹ gwarancjê pracy w kopalniach Nowej Kompanii Wêglo-
wej. Porozumienie przewiduje równie¿ program os³onowy zwi¹zany z
przekszta³ceniami i restrukturyzacj¹ dla pracowników w wieku przedeme-
rytalnym i dobrowolne roczne odprawy dla pracowników przeróbki, po-
wierzchni i administracji � program obejmie wy³¹cznie pracowników ko-
palñ z SRK.

Jest porozumienie w IKS �Solino�
Po podpisaniu porozumienia przez górnicze zwi¹zki zawodowe zrzeszo-
ne w Kompanii Wêglowej zachodzi³y obawy, ¿e pozosta³e grupy zawodo-
we, w tym m.in. kolejarze, pracownicy Poczty Polskiej czy kopalni soli
Solino, zostan¹ pozostawione same sobie. Wbrew obawom pogotowie
strajkowe nie usta³o, a w miêdzyczasie w 95-tym dniu g³odówki zawarto
porozumienie w kopalni soli �Solino�. W porozumieniu miêdzy zwi¹zkami
zawodowymi a zarz¹dem IKS �Solino� S.A. zapisano, ¿e nast¹pi powo³a-
nie zespo³u pracuj¹cego nad strategi¹ i rozwojem kopalni (w jego sk³ad
wejd¹ równie¿ zwi¹zki zawodowe), wypracowanie nowego zbiorowego
uk³adu pracy oraz zamro¿enie zasad wynagradzania do koñca roku. Po-
wodem rozpoczêcia w pa�dzierniku strajku by³o wypowiedzenie przez
koncern pakietu gwarancji socjalnych.

Gorsze nastroje Polaków. Badanie CBOS
Odk¹d Donald Tusk wyemigrowa³ za chlebem, wizja zielonej wyspy leg³a
w gruzach. Z sonda¿u przeprowadzonego przez Centrum Badania Opinii
Spo³ecznej wynika, ¿e nowy rok przyniós³ pogorszenie nastroju Polaków.
Wyra�nie uby³o osób zadowolonych z rozwoju ogólnej sytuacji w kraju.
Wzrós³ te¿ sceptycyzm w ocenach kondycji polskiej gospodarki. Wiêk-
szo�æ badanych, bo a¿ 55% wyra¿a niezadowolenie z zachodz¹cych zmian,
a tylko nieco ponad jedna czwarta ocenia je pozytywnie. Znacznie gorzej
ni¿ przed miesi¹cem oceniana jest sytuacja gospodarcza Polski - tylko
jedna pi¹ta ankietowanych uwa¿a, ¿e jest ona dobra, natomiast niemal
dwie pi¹te ocenia j¹ negatywnie.

Strajk w JSW i ca³ym górnictwie
W Jastrzêbskiej Spó³ce Wêglowej zorganizowano referendum w�ród za-
³ogi. Pracownicy opowiedzieli siê za podjêciem akcji protestacyjno-straj-
kowej, maj¹cej na celu wycofanie siê zarz¹du JSW z uchwa³ i decyzji,
które pozbawiaj¹ pracowników dotychczasowych warunków pracy, p³a-
cy i �wiadczeñ pracowniczych oraz za odwo³aniem Zarz¹du Spó³ki. We-
d³ug szacunków górnicy strac¹ na tych zmianach, w zale¿no�ci od stano-
wiska pracy, od 10% do 20%, a w niektórych przypadkach nawet 30%
rocznych wynagrodzeñ. Strajk rozpocz¹³ siê 28 stycznia. Oprócz powy¿-
szych postulatów pracownicy domagaj¹ siê równie¿ przywrócenia do
pracy bezprawnie zwolnionych zwi¹zkowców z kopalni Budryk co jest
absolutn¹ podstaw¹ prowadzenia cywilizowanego dialogu ze stron¹ rz¹-
dow¹.

Po nieudanych rozmowach przedstawicieli zwi¹zków zawodowych z Za-
rz¹dem i Rad¹ Nadzorcz¹ Spó³ki, Miêdzyzwi¹zkowy Komitet Protestacyj-
no-Strajkowy Regionu �l¹sko-D¹browskiego podj¹³ decyzjê o rozpoczê-
ciu akcji protestacyjno-strajkowej w ca³ym górnictwie � równie¿ w Kom-
panii Wêglowej i Tauronie. W imieniu MKPS Dominik Kolorz z Solidarno-

�ci wyda³ stanowisko w sprawie rozszerzenia protestu na wszystkie ko-
palnie regionu �l¹sko-d¹browskiego:

�Miêdzyzwi¹zkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy Regionu �l¹sko-
D¹browskiego podj¹³ decyzjê o rozpoczêciu w poniedzia³ek 2 lutego
czynnej solidarno�ciowej akcji protestacyjno-strajkowej w ca³ym gór-
nictwie. Powodem tej decyzji jest fiasko dotychczasowych rozmów przed-
stawicieli zwi¹zków zawodowych z Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej z Rad¹
Nadzorcz¹ i Zarz¹dem spó³ki. Coraz trudniejsza sytuacja w JSW wymaga
solidarnego wyst¹pienia za³óg wszystkich spó³ek górniczych w celu
wsparcia kolegów z jastrzêbskich kopalñ.

W ocenie MKPS jedyn¹ szans¹ na doprowadzenie do szybkiego rozwi¹-
zania trudnej sytuacji w JSW jest aktywne w³¹czenie siê do rozmów
przedstawicieli nadzoru w³a�cicielskiego, czyli upe³nomocnionych re-
prezentantów strony rz¹dowej. MKPS wyra¿a gotowo�æ uczestnictwa w
tych rozmowach, przypominaj¹c, ¿e podobne negocjacje prowadzone
niedawno w sprawie przysz³o�ci Kompanii Wêglowej przynios³y porozu-
mienie spo³eczne satysfakcjonuj¹ce obie strony.�

Pracownicy PKP Cargo opowiedzieli siê za strajkiem
Blisko 98,5% pracowników PKP Cargo, którzy wziêli udzia³ w referendum
strajkowym opowiedzia³o siê za t¹ form¹ protestu. G³osowanie jest wa¿-
ne, uczestniczy³a w nim ponad po³owa osób zatrudnionych w spó³ce. O
terminie, miejscu i sposobie przeprowadzenia akcji strajkowej zdecyduj¹
kolejarskie centrale zwi¹zkowe. �Wynik referendum pokazuje, ¿e pra-
cownicy s¹ zdeterminowani, popieraj¹ dzia³ania podejmowane przez
zwi¹zki i czekaj¹ na realizacjê zg³oszonych postulatów� � mówi Marek
Podskalny, przewodnicz¹cy Sekcji Zawodowej NSZZ Solidarno�æ w PKP
Cargo.

Spór zbiorowy trwa w spó³ce od 30 pa�dziernika ubieg³ego roku. Kolejar-
skie zwi¹zki zawodowe przedstawi³y pracodawcy 5 postulatów. Doma-
gaj¹ siê. m.in. ustalenia dodatku motywacyjnego dla maszynistów szko-
l¹cych sta¿ystów w wysoko�ci 3,50 z³ za ka¿d¹ godzinê szkolenia oraz
wprowadzenia dodatków dla osób delegowanych do pracy w innych
zak³adach spó³ki czêsto oddalonych o kilkaset kilometrów od ich miej-
sca zamieszkania.

Protesty rolników � blokady dróg
Rolnicy rozpoczêli blokady wybranych dróg krajowych. Jako pierwsza
zablokowana zosta³a wa¿na droga tranzytowa nr 2 Siedlce-Terespol. W
nastêpnych dniach maj¹ byæ blokowane kolejne drogi krajowe w ró¿-
nych czê�ciach kraju, a je¿eli te blokady nie przynios¹ rezultatu rozpocz-
nie siê marsz gwia�dzisty rolników do Warszawy. Protesty na drogach
zapowiada w lutym tak¿e Solidarno�æ Rolników Indywidualnych, co tyl-
ko potwierdza tezê, ¿e sytuacja dochodowa rolnictwa w Polsce w roku
2014 uleg³a dramatycznemu pogorszeniu.

Rolniczy OPZZ wprawdzie jako g³ówne powody protestów wymienia
brak odszkodowañ za szkody w uprawach dokonane przez dziki (jest to
powa¿ny problem szczególnie w Polsce wschodniej) i brak rekompensat
za straty u hodowców trzody chlewnej spowodowane z kolei afrykañ-
skim pomorem �wiñ, ale tak naprawdê rolników wyprowadzi³y na drogi
skutki rosyjskiego embarga i brak powa¿nej reakcji na tê sytuacjê mini-
stra Sawickiego.

Przewodnicz¹cy Komisji Krajowej NSZZ �Solidarno�æ� Piotr Duda wystê-
puj¹c w jednej z prorz¹dowych stacji telewizyjnych na pytanie dziennika-
rza co s¹dzi na temat strajku rolników i blokowania dróg stwierdzi³, ¿e
rolnicy nie maj¹ wyj�cia i musz¹ blokowaæ drogi, bo przecie¿ nie bêd¹
protestowaæ� na polu. Nieco zaskoczony dziennikarz brn¹³ dalej i zacy-
towa³ wypowiedzi sugeruj¹ce, ¿e Piotr Duda i �Solidarno�æ� podpalaj¹
Polskê. Przewodnicz¹cy odpowiedzia³: �To nie ja podpalam Polskê, ale
piromanami mo¿na nazwaæ PO. Sami sobie podpalaj¹ Polskê, a potem
chc¹ to gasiæ.(�) Je¿eli rz¹dowi z gard³a niczego siê nie wytarga prote-
stami, to sami z siebie niczego nie dadz¹�.

Czy w Polsce bêdzie mo¿liwy legalny strajk generalny?
�Solidarno�æ� z³o¿y³a kolejn¹ skargê do MOP

Po wygranej skardze przed Miêdzynarodow¹ Organizacj¹ Pracy w spra-
wie ograniczania przez Polskê prawa do zrzeszania siê w zwi¹zki zawodo-
we osób wykonuj¹cych pracê inaczej ni¿ w ramach kodeksu pracy, �So-
lidarno�æ� z³o¿y³a kolejn¹ skargê. Tym razem zdaniem zwi¹zku Polska
ograniczaj¹c mo¿liwo�æ prowadzenia sporów zbiorowych wy³¹cznie
wobec bezpo�redniego pracodawcy ³amie konwencjê 87 i 151. Nasze
przepisy nie daj¹ prawa sporu i strajku wobec rzeczywistych w³a�cicieli i
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w³adz publicznych z ogólnopolskim strajkiem generalnym w³¹cznie. �Wiele
krajów Unii Europejskiej ma takie prawo. Przyk³adem s¹ chocia¿by ostat-
nie strajki w Belgii organizowane przeciwko planom podniesienia wieku
emerytalnego. A �Solidarno�æ� w³a�nie strajkami generalnymi wywalczy-
³a Polsce wolno�æ. Dlatego w wolnym kraju chcemy móc legalnie prote-
stowaæ i postanowili�my z³o¿yæ kolejn¹ skargê� � komentuje szef �Soli-
darno�ci� Piotr Duda.

Hutnicy przeciw podatkowi od kopalin
Rada Regionalna Sekcji NSZZ Solidarno�æ Hutniczo-Przetwórczej Miedzi
protestuje przeciw dalszemu funkcjonowaniu podatku od wydobycia
niektórych kopalin w dotychczas obowi¹zuj¹cej formie. Protestuje prze-
ciw zasadno�ci wprowadzenia samego podatku, jako nieuzasadnionej
daniny. Jak wskazuj¹ wyniki finansowe podatek ma negatywny wp³yw na
kondycjê KGHM. Dalsze przygl¹danie siê sprawie podatku od niektórych
kopalin � tak ostatnio o przygl¹daniu wypowiedzia³ siê wiceminister Zbi-
gniew Gawlik na spotkaniu w Sejmie z prezesem KGHM Herbertem Wir-
them � nic nie da. Podatek zniszczy firmê i nie daje mo¿liwo�ci intensyw-
nego rozwoju poprzez modernizacjê i unowocze�nienie procesu wydo-
bycia rudy miedzi. Brak realizacji procesu rozwoju w pe³nym zakresie
skutkuje tym, ¿e KGHM Polska Mied� staje siê mniej konkurencyjny na
�wiatowym rynku producentów miedzi. W tej chwili wiêkszo�æ inwestycji
jest realizowana z zaci¹ganych kredytów zamiast z w³asnych �rodków.
Pytanie � kto na tym korzysta? W naszym odczuciu dalsze funkcjonowa-
nie podatku spowoduje os³abienie kondycji i doprowadzi wrêcz do likwi-
dacji KGHM Polska Mied� S.A. Takie dzia³anie Rz¹du RP wzbudza coraz
wiêkszy niepokój w�ród pracowników i obawê, by Zag³êbie Miedziowe
nie podzieli³o losu Zag³êbia Wa³brzyskiego. Rada Regionalna Sekcji NSZZ
Solidarno�æ Hutniczo-Przetwórczej Miedzi ¿¹da, aby Rz¹d RP zaprzesta³
dzia³añ szkodz¹cych gospodarce, regionowi, pracownikom i ca³emu prze-
mys³owi miedziowemu w Polsce. Stanowisko podpisali Andrzej Kuchar-
ski � przewodnicz¹cy SR NSZZ �S� HPM oraz Mieczys³aw Krzywy prze-
wodnicz¹cy KZ NSZZ �S� Huty Miedzi Legnica.

PO wyci¹ga rêkê do
skompromitowanego ministra

Jak informuj¹ media komisarz unijna El¿bieta Bieñkowska za³atwi³a pracê
w Komisji Europejskiej naczelnemu zegarmistrzowi S³awomirowi Nowa-
kowi (41 lat), by³emu ministrowi transportu, który ponoæ cierpi na de-
mencjê (starcz¹?), poniewa¿ zapomnia³ wpisaæ do zeznania skarbowego
fakt posiadania zegarka za 30 tys. z³ � za co skaza³ go s¹d � i samochodu
za ponad 100 tys. z³. Pomimo wyroku skazuj¹cego Polityk Platformy
Obywatelskiej El¿bieta �taki mamy klimat� Bieñkowska wyci¹gnê³a po-
mocn¹ d³oñ do Nowaka i podarowa³a mu niskie stanowisko, ale za to z
wysokim honorarium jak na brukselskie warunki przysta³o. Nie bêdzie
rzucaæ siê w oczy, a bêdzie to sygna³ dla innych cwaniaków, ¿e �rodzina�
pamiêta o swoich ludziach, wiêc nie maj¹ co siê martwiæ ani przyznawaæ
do winy, gdy kto� z³apie za rêkê.

Okazuje siê jednak, ¿e nie tylko Nowak dostanie pracê w Brukseli. Dodat-
kowo ma siê za³apaæ kolejny aferzysta z Platformy Obywatelskiej, by³y
europose³ Krzysztof Lisek skazany na dwa lata wiêzienia w zawieszeniu
na trzy za dzia³anie na szkodê maj¹tkow¹ Polskiego Stowarzyszenia Kart
M³odzie¿owych (PSKM) przekraczaj¹c¹ 2,7 mln z³, jak równie¿ podawanie
nierzetelnych danych zawartych w sprawozdaniach finansowych stowa-
rzyszenia. Zamiatanie afer pod dywan, zatrudnianie skompromitowanych
polityków i nie zwracanie uwagi na wyroki s¹dowe to chleb powszedni
koalicji PO-PSL. Jedynym ich celem zdaje siê byæ sprawienie by ¿y³o siê
lepiej � im i ich kolesiom. W przewa¿aj¹cej wiêkszo�ci standardem jest, ¿e
rz¹dz¹ce ekipy w Polsce cechuje z³odziejstwo. Mo¿na to niejako uznaæ ju¿
za normê, ale trudno nazwaæ normalnym zachowanie milionów Polaków
g³osuj¹cych na z³odziei�

Z.

Ostatni dzwonek
Wielu Polaków w nowy rok nie idzie z podniesion¹ g³ow¹, martwi¹c siê
czy wystarczy na utrzymanie rodziny ze skromnej wyp³aty � pod warun-
kiem, ¿e maj¹ pracê. Co maj¹ zrobiæ ludzie chorzy czy bezrobotni bez-
owocnie szukaj¹cy pracy, czêsto nie maj¹cy nawet nadziei na leczenie lub
normalne ¿ycie? Kolejny rok rozpoczynamy z bardzo wieloma w¹tpliwo-
�ciami i wielkim rozczarowaniem, ¿e przy obecnej ekipie rz¹dz¹cej na
poprawê naszego statusu materialnego liczyæ nie mo¿emy. Bêdzie to
raczej kolejny rok wielkich rozczarowañ i wielu przykrych niespodzianek,
które zafunduje nam lejdi Kopacz ze swoj¹ ekip¹. Za³atwili przemys³ stocz-
niowy, hutnictwo, kolejarzy, s³u¿bê zdrowia, rolnictwo� mo¿na wymie-
niaæ d³ugo, za ka¿dym utraconym miejscem pracy stoi konkretny cz³o-
wiek i jego rodzina. Czêsto pozostawieni sami sobie skazani na lito�æ
bezduszno�ci urzêdników, dla których licz¹ siê tylko statystyczne s³upki.

Jak d³ugo jeszcze nasze sko³owacia³e spo³eczeñstwo pozwoli sobie by
ten rz¹d i ca³a koalicja PO i PSL mieli nas w g³êbokim �powa¿aniu�?
Kolejny raz pod os³on¹ nocy doprowadza siê do przeg³osowywania ustaw,
które maj¹ zrujnowaæ kolejn¹ bran¿ê i wiele tysiêcy miejsc pracy zwi¹za-
nych z górnictwem. W³adza nie liczy siê z kosztami spo³ecznymi, a przy
bardzo nachalnej propagandzie, której g³ównym celem jest próba sk³óce-
nia spo³eczeñstwa, rodzi siê kolejna ustawka przeciw dzia³aczom zwi¹z-
kowym, a wiêc osób, które s¹ w stanie wypracowaæ jedno, solidarne
stanowisko ca³ej za³ogi. Wielu pracowników coraz bardziej rozumiej¹-
cych obecn¹ sytuacjê wystêpuje w obronie rozgrabianego maj¹tku naro-
dowego oraz sprzeciwia siê likwidacji i tak ju¿ kurcz¹cych siê miejsc pra-
cy. Jak wiele bêdziemy jeszcze potrzebowali czasu jako spo³eczeñstwo by
solidarnie wyst¹piæ przeciw w³adzy domagaj¹c siê podstawowych praw?
Mówiê równie¿ o zatrudnionych w KGHM. Od obecnej ekipy rz¹dz¹cej nic
m¹drego i pozytywnego spodziewaæ siê nie mo¿emy. A mimo to tak jakby
na w³asne ¿yczenie dalej dzia³amy przeciw sobie. Choæby ostatnie wybo-
ry samorz¹dowe pokaza³y, ¿e nasze spo³eczeñstwo jest tak m¹dre i wy-
edukowane, ¿e w wiêkszo�ci dokonali�my wyboru ludzi, którzy pod szyl-
dami ró¿nych przedziwnych komitetów wyborczych ukryli swoje przy-
wi¹zanie i przynale¿no�æ do PO i PSL.

Czy d³ugo jeszcze do�æ du¿a grupa zatrudnionych w KGHM bêdzie u�pio-
na b³ogim snem, ¿e tu nic niebezpiecznego siê nie dzieje i wszyscy mo¿e-
my czuæ siê szczê�liwi i bezpieczni? Z roku na rok tnie siê ilo�æ osób
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w kopalniach, ZWR i hu-
tach. Rok 2015 jest kolejnym, który nie zwiêkszy zatrudnienia, tego typu
ciêcia osobowe zaczynaj¹ siê w spó³kach z grupy kapita³owej. Od stycz-
nia 2015 zaczê³a obowi¹zywaæ jednolita struktura zatrudnienia we wszyst-
kich kopalniach, s¹ podejmowane kolejne dzia³ania pseudo restruktury-
zacyjne, jak my�licie, komu i czemu ma to s³u¿yæ? Cel jest od d³u¿szego
czasu ten sam � nieuchronnie i po cichu realizowane s¹ dzia³ania zmierza-
j¹ce do tego, ¿eby od stycznia 2016 po³¹czyæ wszystkie trzy kopalnie w
jeden podmiot gospodarczy i ograæ nas z obowi¹zuj¹cego uk³adu zbio-
rowego pracy. Czy mamy szansê siê przed tym obroniæ? Tak, spe³niaj¹c
dwa warunki. W maju zamiast Bronka wybierzmy uczciwego i prawego
prezydenta kraju, a w jesiennych wyborach parlamentarnych zdecydo-
wanie pu�cimy w odstawkê PO i PSL. Je¿eli tego nie zrobimy to kolejny,
ju¿ trzeci raz raz damy przyk³ad, ¿e w naszym kraju g³upota jest jeszcze w
cenie.

Zatroskany

W wieku 42 lat tragicznie odszed³ od nas,
gin¹c � 16 stycznia 2015 r. � na stanowisku pracy,

pracownik KGHM Polska Mied� S.A. Oddzia³ ZG �Rudna�

�p. Marek Sznajder
Cze�æ Jego Pamiêci!

Kondolencje i wyrazy szczerego ¿alu
dla rodziny i znajomych sk³ada:

Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ �Solidarno�æ�,
Komisja Zak³adowa NSZZ �Solidarno�æ� O/ZG �Rudna�

oraz Redakcja �Pryzmatu�


