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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

Politycy o podatku
od miedzi i srebra
Przedstawiciele Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ spotkali siê 27 lipca br. z pos³ami Prawa i Sprawiedliwoci w celu omówienia zgubnego wp³ywu podatku od niektórych kopalin na KGHM Polsk¹ Mied. Wczeniej politycy zorganizowali konferencjê prasow¹ pod lubiñskim szybem Boles³aw,
na której og³osili projekt ustawy dotycz¹cy likwidacji wspomnianej daniny. Projekt PiS mo¿e trafiæ pod obrady Sejmu jeszcze w
tej kadencji, choæ ju¿ wiemy, ¿e rz¹d poza obiecywaniem gruszek na wierzbie nie zamierza nic zmieniaæ w tej materii. Dla
koalicji PO-PSL licz¹ siê wy³¹cznie wp³ywy z tytu³u podatku, niezale¿nie od konsekwencji z jakimi to siê wi¹¿e dla naszego regionu. W tym samym czasie, w którym mia³o miejsce spotkanie
przedstawicieli Solidarnoci z pos³ami PiS, premier Kopacz
wraz ze swoj¹ ministerialn¹ wit¹ robi³a objazd po Dolnym l¹sku. Niestety do górników nie zawita³a, choæ czekalimy. Jedynie ukradkiem odwiedzi³a g³ogowsk¹ hutê. Lubin i Polkowice
zosta³y pominiête.
Po konferencji prasowej w siedzibie lubiñskiego oddzia³u Regionu
Zag³êbie Miedziowe NSZZ Solidarnoæ dosz³o do spotkania Przewodnicz¹cych Solidarnoci Józefa Czyczerskiego (ZG Rudna), Bogdana Nuciñskiego (ZG Lubin) i Bogus³awa Szarka (ZG PolkowiceSieroszowice) z pos³ami Prawa i Sprawiedliwoci: rzecznikiem prasowym El¿biet¹ Witek, szefem klubu parlamentarnego Mariuszem
B³aszczakiem i wicemarsza³kiem Sejmu Stanis³awem Karczewskim
pe³ni¹cym funkcjê szefa sztabu PiS na wybory parlamentarne. Wiod¹cym tematem rozmów by³ podatek od niektórych kopalin, jednak¿e poruszono równie¿ kwestie zad³u¿enia spó³ki, nieudanych inwestycji zagranicznych, koncesji na nowe z³o¿a i bie¿¹cych problemów, z którymi boryka siê za³oga KGHM.
Podatek od miedzi i srebra jest obci¹¿eniem dla KGHM wielkoci ok.
6 mln z³ dziennie. Danina obowi¹zuje od ponad trzech lat i ju¿ doprowadzi³a do nierentownoci Zak³ady Górnicze Lubin, a co za
tym idzie powi¹zane z nimi Zak³ady Wzbogacania Rud i Hutê Miedzi
Legnica. Dalsze funkcjonowanie podatku oznacza grobê likwidacji kilkudziesiêciu tysiêcy miejsc pracy i dramat setek tysiêcy ludzi.
Ju¿ teraz zahamowany zosta³ rozwój spó³ki na z³o¿u tzw. starego
zag³êbia, gdzie mo¿na by by³o rozpocz¹æ wydobycie. Podatek sprawia, ¿e przy obecnej rentownoci rozwój nie jest mo¿liwy. Jak podaje prezes Wirth w latach 2012-2014 KGHM zap³aci³ prawie 5 miliardów z³otych podatku od niektórych kopalin, a w latach 2008-2014
dodatkowo a¿ 23 miliardy z³otych innych zobowi¹zañ  spó³ka p³aci
³¹cznie 18 podatków. W ci¹gu siedmiu lat KGHM Polska Mied odprowadzi³ prawie 30 mld z³ z tytu³u podatków!
Premier Kopacz pytana o kwestiê podatku od miedzi i srebra stwierdzi³a, ¿e: Powinnimy usi¹æ i bardzo szczegó³owo przeanalizowaæ
strukturê podatku, który jest p³acony przez KGHM. Ju¿ trzy lata tak
siedz¹ i analizuj¹ manipuluj¹c spo³eczeñstwem. Na dok³adkê stwierdzi³a jeszcze, ¿e chc¹ wprowadziæ zwolnienia z podatków dla nowych z³ó¿ do momentu rozpoczêcia wydobycia. Czyli tak jak mówilimy od dawna. Rz¹d nie przyzna³ KGHM-owi koncesji na Bytom
Odrzañski, lecz kanadyjskiej spó³ce i to ona by³aby zwolniona z po-

datków. To siê dopiero nazywa zarz¹dzanie narodowym maj¹tkiem
 ale nie polskim tylko kanadyjskim. Minister skarbu pañstwa Czerwiñski zapowiedzia³, ¿e w ci¹gu dwóch tygodni powinna byæ gotowa analiza dotycz¹ca podatku od miedzi i srebra. Takie analizy ju¿
by³y i pomimo oczywistych wniosków przedstawiciele rz¹du od lat
nie kwapi¹ siê do zmian, a wrêcz zaklinali rzeczywistoæ deklaruj¹c
stan idealny w spó³ce. Zapowied ministra pokazuje jak zak³amani
s¹ politycy nale¿¹cy do koalicji Platformy Obywatelskiej i Polskiego
Stronnictwa Ludowego. Niestety nie mo¿emy liczyæ na wytkniêcie
k³amstwa przez mainstreamowe media bêd¹ce w przyjacielskich stosunkach z koalicj¹ rz¹dow¹.

PIP potwierdza:
Zarz¹dzenie Dyrektora
bezprawne
Przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej NSZZ Solidarnoæ O/ZG
Rudna Józef Czyczerski 14 lipca br. zwróci³ siê do Pañstwowej
Inspekcji Pracy z wnioskiem o interwencjê w sprawie wydanego
przez Dyrektora Oddzia³u Zak³ady Górnicze Rudna Zarz¹dzenia z 25 maja 2015 r. w kwestii postêpowania w przypadkach
niedyspozycji organizmu pracownika Oddzia³u oraz przeprowadzania badañ lekarskich przed terminami kolejnych badañ
okresowych. Jak s³usznie zauwa¿y³a NSZZ Solidarnoæ, Zarz¹dzenie zawiera kilka elementów, które bezporednio uderzaj¹ i
szkodz¹ pracownikom, zmuszaj¹c ich do pracy w sytuacji zbyt
trudnych warunków panuj¹cych w miejscu wykonywania pracy.
Pañstwowa Inspekcja Pracy w odpowiedzi z 23 lipca br. stwierdzi³a, ¿e treæ tego dokumentu narusza prawa pracownicze.
Jak zauwa¿ono w legnickim oddziale Pañstwowego Inspektoratu
Pracy w ZG Rudna ju¿ od ponad dwóch lat Pracodawca usilnie
próbuje przeforsowaæ niezgodne z prawem zapisy. Wprowadzaj¹c
nowe, kolejne Zarz¹dzenie w sposób niezgodny z prawem, próbuje
siê obci¹¿yæ pracownika obowi¹zkiem wykazania przyczyn zaniechania pracy poprzez dostarczenie dokumentu medycznego stwierdzaj¹cego przyczynê niedyspozycji i udzia³ pracodawcy w jej powstaniu. Wymaganie od pracownika takiej dokumentacji jest niedopuszczalne, poniewa¿ zgodnie z Kodeksem Pracy pracownik ma prawo powstrzymaæ siê od wykonywania pracy a nawet mo¿e siê oddaliæ z miejsca pracy zachowuj¹c przy tym wynagrodzenie. Taka sytuacja mo¿e mieæ miejsce, gdy wykonywana praca grozi niebezpieczeñstwem lub warunki pracy nie odpowiadaj¹ przepisom bezpieczeñstwa i higieny pracy i stwarzaj¹ bezporednie zagro¿enie dla
zdrowia i ¿ycia. Pracownik sam podejmuje decyzjê o zaprzestaniu
pracy i wycofaniu siê z miejsca pracy, prze³o¿onego jedynie informuje o zaistnia³ej sytuacji. To pracodawca odpowiada za miejsce
pracy.
Pojawia siê tak¿e drugi aspekt  weryfikacja stanu zdrowia pracownika. Nie ma podstaw do ka¿dorazowego sprawdzania stanu zdrowia z jednoczesnym podejmowaniem decyzji o dopuszczeniu do
pracy. Brak jest podstaw prawnych do wprowadzenia na szczeblu
pracodawcy w³asnych autonomicznych regulacji w treci aktów

wewn¹trzzak³adowych, które modyfikowa³yby tj. rozszerza³y zakres
badañ lekarskich.  mo¿na przeczytaæ w pimie od PIP. Niezale¿nie
od niedyspozycji organizmu jaki napotka³ pracownik, a wiêc od
chwilowego gorszego samopoczucia po utratê wiadomoci, stosownie do Zarz¹dzenia, ka¿dy zatrudniony jest obligatoryjnie odsuwany od pracy i zgodnie z przewidzianymi procedurami kierowany
jest na badania. Próba sprzeciwu oznacza zakwalifikowanie nieprzepracowanej czêci dnia pracy jako nieobecnoci nieusprawiedliwionej niep³atnej. Ta kwestia równie¿ zosta³a w ca³oci podwa¿ona przez
Pañstwow¹ Inspekcjê Pracy.
Zarz¹dzenie tej treci nie ma wiêc racji bytu a ponowne dzia³ania
pracodawcy w celu przeforsowania takich zapisów nasuwaj¹ tylko
na myl celowe dzia³anie maj¹ce zastraszyæ i wymusiæ pracê w warunkach zagra¿aj¹cych zdrowiu lub ¿yciu pracownika (oczywicie
pod rygorem póniejszego niedopuszczenia do pracy). Pracownik
pomimo z³ych warunków w miejscu pracy, decyduje siê wiec na
pracê, a z³e samopoczucie, zas³abniêcia itp. mog¹ doprowadziæ w
konsekwencji do tragedii.
W myl jeszcze obowi¹zuj¹cego prawa ¿adne uregulowania nie mog¹
byæ mniej korzystne dla pracowników ni¿ kodeks pracy, ustawy i
inne akty prawne reguluj¹ce kwestie praw pracowniczych. Niezrozumia³e jest tak¿e kompletne omijanie zapisów mówi¹cych o obligatoryjnych konsultacjach ze zwi¹zkami zawodowymi wszelkich
dzia³añ zwi¹zanych z bezpieczeñstwem i higien¹ pracy a stosowanie
tego Zarz¹dzenia wi¹¿e siê z zagro¿eniem dla zdrowia i ¿ycia pracowników, czyli sprawa dotyczy BEZPOREDNIO bezpieczeñstwa i
higieny pracy. W najbli¿szym czasie czynnoci kontrolne w O/ZG
Rudna podejmie w tym temacie inspektor pracy z legnickiego
oddzia³u PIP.

Dopiec robotnikom z ZWR
W czasie wielkiego kryzysu ¯yrardowskie Zak³ady W³ókiennicze zosta³y za bezcen sprzedane kapita³owi francuskiemu. S³awomir Koper w ksi¹¿ce Wielkie afery II Rzeczpospolitej opisuje takie zdarzenie, które mia³o miejsce w tych zak³adach w 1925 roku. W gor¹cy
dzieñ w³ókniarki nie mog¹c znieæ upa³u w hali, odwinê³y poñczochy, czyli zrolowa³y je tak, ¿e nad kostk¹ utworzy³ siê bawe³niany
piercieñ. Kiedy zobaczy³ to dyrektor Koehler-Badin wpad³ w sza³:
jak mia³y to zrobiæ bez pozwolenia dyrekcji! Przestraszony kierownik - Polak - t³umaczy³, ¿e to przecie¿ nie z rozpusty, ale z powodu
gor¹ca. Takie t³umaczenie dodatkowo rozz³oci³o dyrektora  co go
obchodzi, ¿e komu gor¹co  dopiero gdy pad³ argument, ¿e ciê¿kie
poñczochy krêpuj¹ ruchy robotnicom z³agodnia³ i wyda³ zarz¹dzenie, aby w upalne dni nosi³y jedwabne poñczochy. Facetowi nie
przysz³o do g³owy, ¿e robotnic na jedwabne poñczochy nie staæ.
Przypomnienie historii sprzed dziewiêædziesiêciu lat we wspó³czesnej rzeczywistoci wydaje siê anachronizmem - a jednak nie. Otó¿
dyrektor ZWR-ów wymyli³ sobie, ¿e robotnicy na hali gdzie w lecie
temperatura czêsto przekracza 40 stopni nie mog¹ podwin¹æ rêkawów koszuli. A jeszcze w ubieg³ym roku mo¿na by³o pracowaæ w
koszulkach z krótkim rêkawem. Có¿ siê sta³o przez ten rok, ¿e teraz
ju¿ nie mo¿na? Jak siê okazuje wzglêdy BHP spowodowa³y, ¿e standardem jest flanelowa koszula z d³ugimi rêkawami bez mo¿liwoci
ich podwiniêcia. A ¿e na hali ukrop  có¿ z tego przecie¿ dyrektor i
s³u¿by BHP pracuj¹ w klimatyzowanych biurach.
Kto rozs¹dny móg³by spytaæ ile wypadków z uszkodzeniem przedramion ostatnio siê zdarzy³o i w jakim stopniu opuszczone rêkawy
koszuli ochroni³y by przed urazem? No w³anie panie dyrektorze,
ile? Bo z tego co mówi¹ statystyki to chyba niewiele, a najpewniej to
nie by³o ¿adnego takiego wypadku w ZWR. Rêkawy koszuli chroni¹,
owszem, ale przed dostêpem wie¿ego powietrza. Przed kontaktem
z powietrzem chroni¹ równie¿ ubrania robocze, które kto m¹dry
zamówi³ dla ca³ych ZWR-ów. Ubrania te je¿eli przepuszczaj¹ powietrze to w niewielkim stopniu. Dodatkowo maj¹ wszyte odblaskowe
pasy z ceraty, a jakby tego by³o ma³o, spodnie typu ogrodniczki
opinaj¹ piersi i plecy dodatkowo przegrzewaj¹c organizm.
Do tego obrazu nale¿y dodaæ ostatni nakaz chodzenia w plastikowych okularach ochronnych, które w takiej temperaturze i wilgotnoci musz¹ zaparowaæ (a zdj¹æ ich nie mo¿na przez 8 godzin).
Wspomniany wy¿ej dyrektor z ¯yrardowa zwyk³ mówiæ: niech prze-

klinaj¹, ale niech siê boj¹. Czy¿by dyrektorowi Andrzejowi Koniecznemu te¿ przywieca³o to motto? S¹dz¹c z jego dotychczasowych
dzia³añ pewnie tak! Jednak w dzisiejszych czasach oficjalne przyznawanie siê do takich pogl¹dów by³oby le widziane. Wiêc wt³acza
siê ludziom w g³owy, ¿e to dla ich dobra. Z oficjalnych pism mo¿na
siê dowiedzieæ, ¿e do roku 2020 w ZWR-ach nast¹pi ca³kowite wyeliminowanie wypadków i chocia¿ ka¿dy normalny cz³owiek wie, ¿e
to nie jest mo¿liwe, behapowcy z dyrektorem na czele czepili siê tej
wytycznej jak pijany p³otu.
Jednak w tym szaleñstwie jest metoda. Ju¿ dzi mo¿na zaobserwowaæ prawid³owoæ, ¿e w oko³o 90% wypadków w pracy uznaje siê
winê pracownika. Wiêc je¿eli wymyli siê odpowiednie zabezpieczenia, czêsto iluzoryczne, jak np. okulary których zaparowane szk³a
rysuj¹ siê po dwóch dniach, czy d³ugie rêkawy koszuli, to kto wie
byæ mo¿e bêdzie mo¿na pozbyæ siê tak paskudnego sformu³owania
jak wypadek w pracy i zast¹piæ go np. wyrazem samouszkodzenie.
Prawda! jak ³adnie brzmi: pracownik dokona³ samouszkodzenia
³ami¹c sobie rêkê. Stwierdzono, ¿e mia³ podwiniête rêkawy koszuli,
w zwi¹zku z karygodnym lekcewa¿eniem przepisów BHP zosta³ dyscyplinarnie ukarany. Wydaje siê to mieszne, ale ju¿ dzi w ZWR-ach
karane s¹ osoby poszkodowane w wypadkach! A¿ strach pomyleæ
co bêdzie w przysz³oci.
Obserwator

Standaryzacja nie
dla wszystkich
Od pewnego czasu obserwujemy zmiany w organizacji pracy, polegaj¹ce na podkrelaniu w programach KGHM wartoci: bezpieczeñstwo, wspó³dzia³anie, zorientowanie na wyniki, odpowiedzialnoæ i
odwaga. Obok TPM pojawia siê te¿ 5S, to selekcja, standaryzacja,
sprz¹tanie, systematyka i samodyscyplina. Stosowanie Piêciu Kroków w codziennym wykonywaniu obowi¹zków zawodowych mia³o
umo¿liwiæ skuteczn¹ organizacjê miejsc pracy, podniesienie komfortu pracy i zwiêkszenie jej bezpieczeñstwa. W tym celu Zak³ady
Górnicze Rudna przeprowadzi³y profesjonalne szkolenia oraz zatrudni³y G³ównego Specjalistê z wysokim uposa¿eniem. Uczestniczyli w nich sztygarzy zmianowi, lusarze mechanicy, dozorcy, pracownicy administracji itp. Warsztaty na prostych przyk³adach pokazywa³y rolê i skutecznoæ stosowania selekcji, sprz¹tania, standaryzacji i systematyki. W tym celu wyremontowano na szybie R-III przysz³e oddzia³owe centrum edukacji i rozwoju na potrzeby zorganizowanej konferencji. Wszystko pachnie wie¿oci¹ i cieszy fakt, ¿e w
koñcu wejcie na szyb R-III doczeka³o siê upragnionego remontu.
W ostatnim czasie bêd¹c na szybie R-VII wchodz¹c przez biuro przepustek zaciekawi³o mnie pomieszczenie pracowników ochrony, które w mojej ocenie znajduje siê w katastrofalnym i skandalicznym
stanie. Widaæ, ¿e standaryzacja w ZG Rudna jest tylko tam gdzie
mo¿na siê pochwaliæ medialnie, natomiast w innych miejscach odbiega od jakichkolwiek standardów a wystarczy trochê farby, ¿eby
odwie¿yæ i stworzyæ normalne warunki miejsca pracy. Niestety, w
ostatnim czasie zatrudniamy coraz wiêcej pracowników na powierzchni (fachowców), którzy w zakresach obowi¹zków maj¹ dbaæ
w sposób w³aciwy o mienie zak³adu pracy. Pracownicy ochrony
mienia wol¹ jednak przebywaæ na zewn¹trz ni¿ korzystaæ z pomieszczenia socjalnego, które nawet muchy omijaj¹ szerokim ³ukiem, a
przez ci¹g³e przebywanie i spo¿ywanie posi³ków mo¿na siê nabawiæ
jakiej choroby . No ale có¿, mo¿e kiedy standaryzacja 5S dotrze
tak¿e i w to miejsce!
Miro

Cygañski tabor
Jeli kto myla³, ¿e po omiu latach oszukiwania spo³eczeñstwa
PO i Ewa Peron Kopacz ju¿ nie bêd¹ w stanie wymyliæ nic bzdurnego to siê myli³. Jak mo¿emy zobaczyæ w mediach mêtnego nurtu
tak biedaczce spodoba³a siê podró¿ kolej¹, ¿e jak wsiad³a do poci¹gu to prawie z niego nie wysiada  w koñcu jedzi za nasze. Strach
pomyleæ do jakiej jeszcze zapaci gospodarczej doprowadz¹ kraj

do koñca kampanii wyborczej. Pó³ biedy, gdyby tylko ona sama
jedzi³a tym poci¹giem, ale jak siê okazuje za kuszetk¹ Pani premier
jedzi ca³a kawalkada samochodów z ró¿nymi doradcami, ochron¹,
warszawskimi meblami (!), a nawet od czasu do czasu przeleci pusty
wynajêty przez rz¹d samolot. Prawdziwy cygañski tabor. Mo¿na by
siê pewnie i z tych cygañskich sztuczek PO i Kopacz pomiaæ, gdyby
nie smutna prawda i otaczaj¹ca nas rzeczywistoæ. Za to wszystko i
tak zap³acimy my z naszych podatków, wiêc wa¿niejszy jest kolejny
pic wyborczy platformy, ni¿ 3 mln ludzi ¿yj¹cych w ubóstwie w naszym kraju. Ale có¿, ³atwiej jest wsi¹æ do poci¹gu, poniewa¿ tam
mo¿na dosi¹æ siê i skonsumowaæ mielonego ze znajomymi na niadanko, spotkaæ bardzo ¿yczliwie nastawionego pieska do tow. Kopacz, który nawet nie zaszczeka³. Mimo ¿e zwierzê, ale i ono zrozumia³o, ¿e po 8 latach takiego rz¹dzenia Polska jest zrujnowana. Ca³e
towarzystwo PO i PSL ³¹cznie z Kopacz zrozumia³o, ¿e prawie wszystko zosta³o sprzedane za bezcen lub zamkniête (albo wygaszone,
pisz¹c ¿argonem PO). Zafundowali Polsce gigantyczne afery, tylko
czêæ tego dobrodziejstwa ods³aniaj¹ tamy prawdy.

skim Bankiem Odbudowy i Rozwoju w rolach g³ównych. Co do sytuacji
w Kauflandzie nie mamy zastrze¿eñ - dialog ze zwi¹zkami zawodowymi
jest prowadzony. Natomiast w sieci Lidl dialogu nie ma. Pracownicy s¹
przeci¹¿eni nadmiarem obowi¹zków, otrzymuj¹ bardzo niskie wynagrodzenia. Skoro Bank wiatowy i EBOiR udzieli³y tak gigantycznych po¿yczek, to nale¿y w³acicielom sieci Lidl kategorycznie powiedzieæ: w zamian powinnicie tworzyæ lepsze miejsca pracy! Dzi polscy pracownicy
otrzymuj¹ czterokrotnie ni¿sze wynagrodzenia ni¿ ich koledzy w Niemczech.

Po przegranych wyborach przez Komorowskiego straszny pop³och
zapanowa³ w szeregach tow. Kopacz. Zobaczyli, ¿e straszenie Kaczyñskim ju¿ nie dzia³a, teraz strasz¹ nas drug¹ Grecj¹, do której
sami przez rz¹dzenie w stylu hulaj dusza piek³a nie ma - byle do
wyborów doprowadzili. Mami¹ nas kolejnymi obietnicami, a na
przedstawiony przez Beatê Szyd³o program gospodarczy stwierdzaj¹,
¿e tego zrealizowaæ siê nie da. Teraz rozumiem zasêpion¹ postawê i
mêtny wzrok tego pieska z poci¹gu. Nawet to biedne psisko wyczu³o, ¿e ma do czynienia z ekip¹ kuglarzy. Ciekawi mnie jak du¿y odsetek w naszym spo³eczeñstwie bêdzie przy jesiennych wyborach mniej
rozs¹dnych od pieska z poci¹gu i znów sprzeda siê w objêcia platformy.
Zatroskany

Do zachwytów Ewy Kopacz nad warzywami z Biedronki nawi¹za³ ¿artobliwie Krzysztof Steckiewicz z Naczelnej Rady Zrzeszeñ Handlu i Us³ug,
skupiaj¹cej drobnych polskich przedsiêbiorców.  Bylimy zbulwersowani reklamowaniem przez premier rz¹du polskiego jednej z sieci handlowych. To nie pierwszy raz. Podobnie reklamowa³ Biedronkê Donald
Tusk. Czy jest umowa reklamowa miêdzy rz¹dem Platformy a t¹ sieci¹
dyskontów? Bo jeli tak, to my - jako drobni handlowcy - te¿ chêtnie
zbierzemy odpowiednie fundusze i wykupimy tak¹ reklamê u pani premier  ironizowa³.

Bank wiatowy dotuje
hiperwyzysk
 Bank wiatowy i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju udzieli³y po¿yczek Grupie Schwarz, w³acicielowi sieci Lidl i Kaufland, w wysokoci ok.
900 mln dolarów na tworzenie miejsc pracy oraz pomoc drobnym rolnikom przez utworzenie dla nich nowych kana³ów zbytu w Polsce i Rumunii. Odwiedzi³am te kraje. Us³ysza³am wiele skarg zarówno od pracowników, rolników, jak i drobnych producentów  mówi³a w sejmie Claire
Provost, dziennikarka. ledcza brytyjskiego pisma The Guardian, która
specjalnie przylecia³a z Londynu na zaproszenie Sekretariatu Banków,
Handlu i Ubezpieczeñ NSZZ Solidarnoæ.
To Claire Provost ujawni³a w The Guardian sensacyjne informacje o
gigantycznej po¿yczce dla niemieckich sieci od Banku wiatowego i EBOiR-u.  Lidl i Kaufland otrzyma³y wsparcie nie tylko na ekspansjê w Polsce,
ale tak¿e w Rumunii, Serbii i Chorwacji. EBOiR i Bank wiatowy dysponuj¹
publicznymi pieniêdzmi i ich zadaniem jest rozwijanie przedsiêbiorczoci
lokalnej oraz redukowanie globalnego ubóstwa. Dlatego wa¿ne jest, by
opinia publiczna, parlamentarzyci wiedzieli, komu te pieni¹dze s¹ przekazywane, kto z nich korzysta i czy s¹ realizowane za³o¿one cele. Tê po¿yczkê udzielono na: tworzenie miejsc pracy i pomoc drobnym rolnikom
przez utworzenie dla nich nowych kana³ów zbytu oraz zapewnienie klientom dobrej jakoci produktów. Oba banki twierdz¹, ¿e monitoruj¹ sytuacjê co do przestrzegania praw cz³owieka i realizowania wskazanych celów rozwoju lokalnego. Niestety, dane w tej sprawie s¹ poufne  informowa³a w sejmie Claire Provost podczas konferencji zorganizowanej wspólnie przez klub parlamentarny Prawo i Sprawiedliwoæ oraz Sekretariat
Banków, Handlu i Ubezpieczeñ NSZZ S.  W ostatnich miesi¹cach odwiedzi³am i Polskê, i Rumuniê, by oceniæ sytuacjê na miejscu. W Polsce
rozmawia³am zarówno z pracownikami, jak i przedstawicielami zwi¹zków
zawodowych. Us³ysza³am wiele skarg na warunki pracy w sieciach Lidl.
Tak¿e w Rumunii rolnicy i drobni producenci twierdzili, ¿e s¹ wypychani z
rynku przez ekspansjê wielkich sieci handlowych.
Drobni handlowcy: chcemy zamówiæ reklamê u pani premier
Przewodnicz¹cy Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeñ NSZZ ,,S
Alfred Bujara podkrela³ w sejmie, ¿e Lidl nie wype³nia warunków po¿yczki.  Mamy do czynienia ze skandalem z Bankiem wiatowym i Europej-

Zwróci³ siê te¿ bezporednio do szefowej rz¹du Ewy Kopacz.  Pytam
pani¹ premier, która dostrzega piêkne warzywa w jednej z sieci handlowych, a nie potrafi zauwa¿yæ ciê¿ko pracuj¹cych pracowników: jak pracownicy hipermarketów maj¹ utrzymaæ siê z tak niskich pensji? Te p³ace
s¹ na wielu stanowiskach ledwie ciut wy¿sze od najni¿szej krajowej. A
czêæ pracowników jest zatrudniona na pó³ etatu. Mówimy stop takim
warunkom pracy! To hiperwyzysk, który jest jeszcze dotowany przez
Bank wiatowy! Chcemy, aby rz¹d i parlament tymi problemami siê zajê³y.

UOKiK bierny jak slaby uczeñ
Pose³ PiS Stanis³aw Szwed pyta³, czy po¿yczka dla sieci Lidl i Kaufland nie
stanowi³a niedozwolonej pomocy publicznej.  Dlaczego z takich rodków nie mogli skorzystaæ polscy drobni przedsiêbiorcy i rolnicy? Nierówne warunki konkurencji sk³oni³y Prawo i Sprawiedliwoæ do zg³oszenia propozycji opodatkowania sieci wielkopowierzchniowych. Uwa¿amy, ¿e to poprawi sytuacjê drobnych przedsiêbiorców i rolników. Po¿yczk¹ od Banku wiatowego powinien zaj¹æ siê tak¿e Urz¹d Ochrony
Konkurencji i Konsumentów.
Wies³aw Micha³owski wiceprezes Kongregacji Przemys³owo-Handlowej
(zrzeszaj¹cej ok. 100 tys. ma³ych i rednich przedsiêbiorstw handlowych)
poda³, ¿e jedno miejsce pracy w hipermarkecie skutkuje likwidacj¹ 4-5
miejsc zatrudnienia w polskim handlu.  Tak samo przyrost 1 metra
kwadratowego powierzchni handlowej w du¿ych sieciach powoduje likwidacjê 4-5 metrów kw. powierzchni w polskich sklepach. Jak decydenci z Banku wiatowego mogli s¹dziæ, ¿e udzielenie tak ogromnej
po¿yczki dla dwóch wielkich sieci handlowych poprawi sytuacjê drobnych producentów w takich krajach jak Polska czy Rumunia?  pyta³
retorycznie.  Twierdzenie, ¿e drobny producent rolny czy rzemielnik
bêdzie móg³ sprzedaæ z zyskiem swój produkt sieciom handlowym jest
przek³amaniem.
Tygodnik Solidarnoæ spyta³ Claire Provost jaki procent z tych 900 mln
dolarów Grupa Schwarz sp³aci³a i czy istnieje mo¿liwoæ, ¿e Bank wiatowy i EBOiR umorz¹ czêæ po¿yczek.  Te informacje s¹ poufne. Mamy
ogromny problem, jeli chodzi o przejrzystoæ informacji w EBOiR, szczegó³y nie s¹ przedstawione opinii publicznej  odpowiedzia³a.  Nie wiemy, jakie by³y szczegó³owe warunki udzielenia tych po¿yczek, czy istnia³y
obostrzenia
Mówi¹ce, ¿e jeli nie spe³nicie danego wymogu, to po¿yczka zostanie
anulowana.
Na koniec Alfred Bujara powiedzia³, ¿e Solidarnoæ wspólnie z polskimi
organizacjami pracodawców rozwa¿a mo¿liwoæ zaskar¿enia do Banku
wiatowego i EBOiR udzielonej Lidlowi i Kauflandowi po¿yczki.
(...)
Warto pamiêtaæ, ¿e najwiêcej udzia³ów w EBOiR maj¹ Niemcy. Istotne
jest dlaczego banki, którego fundusze pochodz¹ w czêci ze sk³adek
pañstw cz³onkowskich, czyli pieniêdzy publicznych, pomagaj¹ firmie o
ogromnym kapitale, znanej w Polsce z tego, ¿e nie oferuje zbyt dobrych
warunków pracy i nie respektuje zasad dialogu spo³ecznego. Skandalem
jest, ¿e nie wiemy dok³adnie, w jakiej wysokoci po¿yczki otrzyma³a ³¹cznie
Grupa Schwarz. Pierwsza posz³a z Banku wiatowego w 2004 roku.
Wówczas bank nie okrela³ zobowi¹zañ w kwestii warunków zatrudnienia. Teraz takie wymogi stawia. Jednak zawsze celem Banku wiatowego
by³o redukowanie ubóstwa.
Krzysztof wi¹tek, Tygodnik Solidarnoæ nr 31

Czy Pinokio
te¿ by³ kobiet¹?
Premier Kopacz zalicza kolejn¹ wpadkê, bo k³ama³a w ¿ywe oczy. Tym
razem, ¿e nic nie wiedzia³a o zamówieniu rz¹dowego samolotu, który na
wszelki wypadek zosta³ dla niej ci¹gniêty z Warszawy do Gdañska.
Dziennikarze nie dali siê jednak nabraæ, bo Kopacz wczeniej im zapowiada³a, ¿e byæ mo¿e bêd¹ wracaæ samolotem! To kolejna ju¿ kompromitacja
i wszystko wskazuje na to, ¿e Pani Kopacz ok³amywanie Polaków wesz³o
ju¿ w krew. Dziennik Fakt opisa³ oburzaj¹ce kulisy akcji #kolejNaEwê,
która mia³a polegaæ na podró¿ach po Polsce kolej¹. Wybór rodka lokomocji nie by³ przypadkowy, bo Kopacz chcia³a odpowiedzieæ na akcjê
Beaty Szyd³o, kandydatki na premiera PiS-u, która obje¿d¿a Polskê swoim Szyd³obusem. Dziennikarze ujawnili, ¿e mia³a wróciæ samolotem,
który wys³ano po ni¹ z Warszawy do Gdañska. Samolot wróci³ jednak
pusty, catering siê zmarnowa³ i kosztowa³o to ok. 100 tys. z³.
Za to Premierowa sz³a dalej w zaparte, zarzeka³a siê, ¿e od pocz¹tku
chcia³a podró¿owaæ tylko poci¹giem. Nic mi na ten temat nie wiadomo,
¿e po mnie cokolwiek polecia³o, kiedykolwiek. Odk¹d powiedzia³am, ¿e
bêdê jedziæ poci¹gami, to zarówno w jedn¹ stronê, jak i drug¹, zamierza³am podró¿owaæ poci¹giem  mówi³a Kopacz podczas konferencji na
pla¿y w Warszawie. Ale to ordynarne k³amstwo, bo Kopacz ju¿ w niedzielê
g³ono zastanawia³a siê na powrotem nie tylko samolotem, ale i samochodem. Oszustwo potwierdza film udostêpniony przez serwis niezalezna.pl. Kopacz wypowiada siê na nim po spotkaniu ze sportowcami w
niedzielê w Centralnym Orodku Sportu Cetniewo we W³adys³awowie.
Jakby nie patrzeæ Kopacz mia³a pe³n¹ wiadomoæ mo¿liwoci wykorzystania rz¹dowego samolotu!
Nie wiem, jak d³ugo jeszcze bêdziemy obecni tutaj (...) Wszystko bêdzie
zale¿a³o od tego, czy bêdziemy wracaæ samolotem, samochodem, czy
poci¹giem. Natomiast gwarantujê, ¿e jutro wyruszam w Polskê, znowu
poci¹giem  pogr¹¿a siê Kopacz na filmie. K³amstwo ma krótkie nó¿ki, a
PO powinna zmieniæ nazwê na Partia Oszustów, bo jak inaczej to nazwaæ?
No i bij¹ce po oczach marnotrawstwo. Samolot przylecia³ do Gdañska
zupe³nie bez sensu. Czeka³ na delegacjê rz¹dow¹ przez kilka godzin, po
czym wróci³ pusty do Warszawy. Zap³acilimy za to wszyscy. Koszt przelotu w dwie strony mo¿e siêgaæ nawet stu tysiêcy z³otych. Nie mo¿na te¿
nie wspomnieæ o cateringu zamówionym dla 46 osób, który musiano
wyrzuciæ do mieci. Znaj¹c upodobania rz¹dz¹cej sitwy do omiorniczek
nie by³o zbyt tanio.
Okazuje siê jednak, ¿e je¿d¿enie Kopacz wraz z ca³ym zapleczem politycznym poci¹gami i pusty przelot po Polsce to jeszcze nie koniec kompromitacji. Premier Ewa Kopacz za darmo (chocia¿ kto j¹ tam wie...) zrobi³a
reklamê sieci handlowej Biedronka zachwalaj¹c dostêpne w sprzeda¿y
super warzywa. Jak ocenili specjalici firma Jeronimo Martins, do której nale¿y sieæ Biedronka, uzyska³a w ten sposób darmow¹ reklamê o
wartoci nawet 7 mln z³!! Na dok³adkê Ministerstwo Spraw Zagranicznych postanowi³o odznaczyæ Dyrektora Biedronki Krzy¿em Kawalerskim
Orderu Zas³ugi Rzeczypospolitej Polskiej... Czy kto jeszcze ma w¹tpliwoci co do wiarygodnoci tej ekipy?

samych lub naszych rodzin. Ile¿ razy dziennie lub w tygodniu narzekamy na ró¿nego rodzaju niedogodnoci ¿ycia codziennego, brakiem pracy, utrudnionym dostêpem do s³u¿by zdrowia czy niedowartociowanym wynagrodzeniem za nasz¹ pracê  to tylko niektóre z przyk³adów. Narzekamy na polityków, lekarzy, prze³o¿onych,
wszystkich, ale pomijamy siebie. Czêsto nasza biernoæ, lekcewa¿enie problemów czy wrêcz nieuczciwoæ wobec kolegów, znajomych
lub rodziny powoduje, ¿e na w³asne ¿yczenie fundujemy sobie problemy, na które póniej narzekamy i z³orzeczymy.
Bardzo czêsto mamy mo¿liwoæ wyboru choæby polityków, którzy
póniej ponoæ w naszym imieniu podejmuj¹ dobre lub z³e decyzje.
Przecie¿ naszej obecnej ekipy politycznej, premier i ca³ego rz¹du nie
narzucili nam Amerykanie, Anglicy czy Niemcy. Wybrali ich nasi ponoæ m¹drzy i odpowiedzialni obywatele, za których siê uwa¿amy. Po
prawie omiu latach rz¹dzenia a mia³o mo¿na rzec lat nierz¹dów i
okradania naszego spo³eczeñstwa, mimo zbierania okrutnych ciêgów na przys³owiowe cztery litery, jak podaj¹ ró¿ne sonda¿ownie
ok. 20-30% dalej chce g³osowaæ na tych samych popaprañców.
Mam nieodparte wra¿enie, ¿e tylko dlatego, bo nie wyci¹gamy w³aciwych wniosków, lubimy byæ oszukiwani czêsto zapatrzeni na czubek w³asnego nosa albo zdajemy siê byæ obojêtni na smutne realia,
które przecie¿ mo¿na zmieniæ. Wa¿ne aby dzi mnie lub mojej rodzinie by³o dobrze, a jutro nawet wiat siê mo¿e zawaliæ. A ten wiat i
kolejne k³amstwa sk³adane przez PO zaczynaj¹ siê nam waliæ na
g³owê. Zad³u¿enie kraju ronie, KGHM jest zad³u¿ony do kwot niewyobra¿alnych, kurcz¹ siê miejsca pracy dla pospólstwa (mowa o
tych co nie zarabiaj¹ 6000 z³ miesiêcznie  sorry, taki mamy klimat),
a intratne posadki dla kolesi s¹. Trzeba co z tym zrobiæ, ale dzi, nie
jutro. Narzekaniem niczego nie zmienimy, mamy przepiêkny miesi¹c
sierpieñ i 35 rocznicê powstania Solidarnoci, ona mog³a powstaæ
mimo represji, morderstw, szykan, ale w nas wzrasta³a wiara i uczciwoæ, zacznijmy od tego a przekonamy siê jakie to mi³e, piêkne i nie
boli.
Zatroskany

Solidarnoæ z Nadi¹
Zwracamy siê do wszystkich ludzi dobrego serca o pomoc w leczeniu i
rehabilitacji 3-letniej Nadii Hanuli choruj¹cej na dzieciêce pora¿enie mózgowe pod postaci¹ niedow³adu czterokoñczynowego. Miesiêczny koszt
rehabilitacji wielokrotnie przekracza mo¿liwoci finansowe rodziców wychowuj¹cych czwórkê dzieci.
Pomimo realizowania jedynie ma³ej czêci zalecanego leczenia i rehabilitacji s¹ pierwsze efekty. Dlatego prosimy Was o przekazanie pomocy
finansowej na poni¿szy numer konta:

Nadia Hanula 28 1050 1575 1000 0092 1139 6370
Tytu³em: Pomoc dla Nadii

Uczciwoæ po polsku
Doæ czêsto w ró¿nych rozmowach wydawaæ by siê mog³o, ¿e z
doros³ymi i odpowiedzialnymi osobami po kilku czy kilkunastu zdaniach te osoby same o sobie daj¹ wiadectwo, ¿e w rozwoju mylowym zatrzyma³y siê na etapie wieku przedszkolnego. Nie chcê i nie
mam zamiaru tu nikogo konkretnego obra¿aæ, ale jedynie zwróciæ
uwagê na kilka wydawaæ by siê mog³o b³ahych spraw, które po
na³o¿eniu siê na siebie mog¹ byæ olbrzymie w skutkach dla nas
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