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Wyp³ata dywidendy na kredyt�
Zarz¹d KGHM Polska Mied� SA pomimo trudnej sytuacji finansowej i
6 mld z³ zad³u¿enia uzna³ za konieczne wyp³atê dywidendy dla akcjo-
nariuszy - za ubieg³oroczny zysk  - w wysoko�ci 300 mln z³ (1,50 z³ na
akcjê). Wniosek Zarz¹du zosta³ pozytywnie zaopiniowany przez cz³on-
ków Rady Nadzorczej z nominacji Ministerstwa Skarbu Pañstwa.

Przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ �Solidar-
no�æ� decyzjê w³adz spó³ki uwa¿a za dramatyczn¹: �Po sprzeda¿y przez
rz¹d Tuska 10% udzia³ów w KGHM, Skarb Pañstwa jest w posiadaniu
zaledwie 31,79% akcji. Zasilanie bud¿etu pañstwa poprzez dywidendê
jest skrajnie nieefektywne, poniewa¿ do bud¿etu wp³ynie zaledwie ok. 95
mln z³ z 300 mln z³. Co najgorsze, spó³ka nie dysponuje takimi �rodkami
i jest zmuszona skorzystaæ z kredytu�.

Gdyby d³ugów by³o ma³o brakuje te¿ maszyn, czê�ci, zatrudnia siê nowe
osoby na minimalnej krajowej i redukuje ilo�æ pracowników zatrudnio-
nych na stanowiskach robotniczych. Mimo to Spó³ka �znajduje� pieni¹-
dze na dywidendê, która w wiêkszo�ci pójdzie do prywatnych kieszeni.

Rz¹d obarcza Spó³kê kolejnymi wydatkami, jednocze�nie nie kwapi¹c siê
do wprowadzenia zapowiadanych w kampanii wyborczej zmian dotycz¹-
cych likwidacji podatku od wydobycia miedzi i srebra. Tylko dziêki tej
zmianie spó³ka bêdzie w stanie odd³u¿yæ siê i podj¹æ realizacji wiêkszych
inwestycji w Polsce.

Ochrona informacji poufnych
z kneblowaniem ust w tle

W kwietniu 2014 r. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej
wyda³y Rozporz¹dzenie nr 596/2014 w sprawie nadu¿yæ na rynku,
które wchodzi w ¿ycie 3 lipca 2016 r. Nowe przepisy dotycz¹ m.in.
KGHM Polska Mied� SA. Rozporz¹dzenie doprowadzi do sytuacji spa-
rali¿owania przep³ywu informacji, bêdzie ona skupiona w w¹skiej
grupie decydentów. Sformu³owania u¿yte przez UE s¹ zagmatwane i
niejednoznaczne. Ich wej�cie w ¿ycie doprowadzi do zakneblowania
ust osobom, którym zale¿y na dobru spó³ki i zatrudnionych w niej
pracowników.

W nawi¹zaniu do wchodz¹cej w ¿ycie dyrektywy unijnej nast¹pi³o przyjê-
cie polityki ujawnieñ grupy kapita³owej KGHM Polska Mied� SA. Tylko
upowa¿nione osoby bêd¹ mog³y przekazywaæ informacje niejawne opi-
nii publicznej. Upowa¿nieni s¹: Cz³onkowie Zarz¹du, Rzecznik Prasowy,
Dyrektor Naczelny ds. Relacji Inwestorskich lub inne osoby wyznaczone
przez Prezesa Zarz¹du KGHM.

Do informacji poufnych zaliczono m.in.:
- transakcje kupna lub sprzeda¿y akcji KGHM,
- politykê dywidendow¹,
- informacje z zakresu przekszta³ceñ, fuzji oraz przejêæ,
- zmiany w strukturze kapita³owej Spó³ki,
- przebieg Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
- og³oszenie strategii przez Spó³kê lub Grupê KGHM.

Unijne regulacje doprowadz¹ do sytuacji, w której pomimo posiadania
informacji o realnych zagro¿eniach dla Spó³ki, nie bêdzie mo¿na przeka-

zaæ ich dalej w celu doprowadzenia do zaprzestania dzia³añ szkodz¹cych
Spó³ce.

Spotkanie NSZZ �Solidarno�æ�
z parlamentarzystami PiS

W dniu 23 maja br. w siedzibie Regionu Zag³êbie Miedziowe NSZZ
�Solidarno�æ� odby³o siê spotkanie Zarz¹du Regionu naszego zwi¹zku
z parlamentarzystami klubu Prawa i Sprawiedliwo�ci. Spotkanie zor-
ganizowano z inicjatywy NSZZ �Solidarno�æ� i mia³o na celu omó-
wienie bie¿¹cych spraw lokalnych i krajowych kluczowych dla miesz-
kañców regionu. Ze strony klubu PiS udzia³ w rozmowach wziêli sena-
tor Dorota Czudowska oraz pos³owie Krzysztof Kubów i Wojciech Zu-
bowski. Ze strony Zarz¹du Regionu pojawili siê przedstawiciele Or-
ganizacji zak³adowych: ZG �Rudna�, ZG �Polkowice-Sieroszowice�,
ZG �Lubin�, ZWR, HM �G³ogów�, HM �Legnica�, PKP Cargo, Energe-
tyka, WPEC, O�wiaty oraz Prezydium RZM.

Niew¹tpliwie tematem przewodnim by³a sprawa funkcjonowania podat-
ku od wydobycia niektórych kopalin. Przedstawiciele NSZZ �Solidarno�æ�
pytali o realizacjê obietnicy z kampanii wyborczej a dotycz¹cej likwidacji
tego podatku. Józef Czyczerski, Przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej Górnic-
twa Rud Miedzi NSZZ �Solidarno�æ� przypomnia³, ¿e w zesz³ym roku na
konferencji prasowej pod szybem górniczym �Boles³aw� obecni teraz
Ministrowie El¿bieta Witek i Mariusz B³aszczak oraz Marsza³ek Stanis³aw
Karczewski przedstawiali projekt ustawy w sprawie zniesienia tego po-
datku. Jak wyja�nia³ Pose³ Wojciech Zubowski w pierwszej kolejno�ci ma
doj�æ do zmniejszenia podatku od miedzi i srebra o 30-40%. Pose³ Krzysz-
tof Kubów wspomnia³ te¿, ¿e parlamentarzy�ci chc¹ wywi¹zaæ siê ze sk³a-
danych obietnic wyborczych i zadbaæ o dobro regionu. Parlamentarzy�ci
zwrócili siê z pro�b¹, ¿eby Zarz¹d Regionu ponownie skierowa³ pismo do
premier rz¹du i Ministerstwa Finansów przypominaj¹c o coraz trudniej-
szej sytuacji KGHM i wielomiliardowym zad³u¿eniu.

Bogus³aw Szarek zwróci³ uwagê na ró¿ne aspekty problemów napotyka-
nych przez Polsk¹ Mied�. Przede wszystkim KGHM jest zmuszone obec-
nie p³aciæ kilkana�cie podatków, które poch³aniaj¹ dwa lub trzykrotnie
wiêcej �rodków ni¿ gdyby dzia³alno�æ by³a prowadzona w innych kra-
jach. Zmniejszenie podatku jest niezbêdne, ¿eby Spó³kê mog³a prowa-
dziæ inwestycje.

Tomasz Wiecheæ, cz³onek Zarz¹du Regionu, przedstawiciel Organizacji w
Zak³adach Górniczych �Lubin� wskazywa³ na obecn¹ trudna sytuacjê ZG
�Lubin� oraz powi¹zanych z nim Zak³adów Wzbogacania Rud, Huty Mie-
dzi Legnica i firm podwykonawczych � ³¹cznie zagro¿onych jest kilka
tysiêcy miejsc pracy. Sytuacja taka wynika z powodu obci¹¿eñ wysokim
podatkiem a wydobycie miedzi staje siê nieop³acalne.

Koncesje, Dyrektywa unijna, dywidenda i rozliczenia
Z innych tematów poruszono kwestiê przyznanej z niewyja�nionych przy-
czyn kanadyjskiej spó³ce koncesji do eksploatacji z³ó¿ rudy miedzi, które
s¹ przecie¿ kluczowe dla dalszej przysz³o�ci i funkcjonowania KGHM.
Przyznana dla kanadyjskiej firmy koncesja, w której pracuje by³y Prezes
KGHM Stanis³aw Speczik, o dziwo obejmuje jeszcze nieeksploatowane
z³o¿a i w którym to kierunku zmierza dalsze eksploatacja KGHM Polska
Mied�. Koszt budowy szybów i zak³adów wzbogacania rud jest przecie¿
ogromny, dlatego najprawdopodobniej jedynym celem ma byæ jej od-
sprzeda¿ z zyskiem dla KGHM. Sprawa koncesji na sporne z³o¿a nadal jest



w s¹dzie i to jedyna informacja jak¹ uda³o siê uzyskaæ.

Przewodnicz¹cy Bogus³aw Szarek poinformowa³, ¿e od 3 lipca wchodzi
w ¿ycie Dyrektywa unijna dotycz¹ca poufno�ci informacji w Spó³kach.
Cz³onkowie Rady Nadzorczej za udzielanie informacji o spó³ce do wiado-
mo�ci publicznej maj¹ byæ za to karani finansowo � szczegó³y w artykule
�Ochrona informacji poufnych z kneblowaniem ust w tle�.

W ubieg³ym miesi¹cu pojawi³a siê informacja prasowa Zarz¹du o pla-
nach dotycz¹cych dywidendy. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowa-
³a wniosek Zarz¹du. Mowa jest o wyp³acie dywidendy w wysoko�ci 300
mln z³. Skarb Pañstwa ma otrzymaæ z tej kwoty tylko ok. 95 mln z³. Przy
obecnym zad³u¿eniu, problemach Spó³ki i braku pieniêdzy na wszystkie
inwestycje decyzja taka jest kompletnie niezrozumia³a. Tylko na dokoñ-
czenie projektu Sierra Gorda w Chile trzeba do³o¿yæ oko³o 9 mld z³� Tak
komentowa³ t¹ sprawê Przewodnicz¹cy Józef Czyczerski. Nawi¹za³ te¿ do
prowadzonego w Spó³ce audytu �ledczego, który ma pokazaæ nieprawi-
d³owo�ci z ostatnich o�miu lat � a jest co badaæ. Z pewno�ci¹ trzeba
rozliczyæ wielomiliardowe inwestycje z poprzednich lat, wyprowadzenie
przez raje podatkowe kilkunastu miliardów z³otych i niespotykane zad³u-
¿enie Spó³ki.

W kwestii rozliczeñ Józef Czyczerski i Tomasz Wiecheæ przypomnieli par-
lamentarzystom o konieczno�ci postawienia przed s¹dem trzech by³ych
Ministrów Skarbu Pañstwa: Aleksandra Grada, Miko³aja Budzanowskie-
go i W³odzimierza Karpiñskiego, którzy z premedytacj¹ ³amali ustawê o
prywatyzacji i komercjalizacji przedsiêbiorstw pañstwowych bezprawnie
blokuj¹c powo³anie do Rady Nadzorczej osób wybranych przez za³ogê,
m.in. Józefa Czyczerskiego.

Ochrona KGHM, zmiany personalne, zwi¹zki zawodowe, elektrownie
Jak zadeklarowa³ pose³ Krzysztof Kubów, rozporz¹dzenie w sprawie ochro-
ny KGHM nied³ugo bêdzie podpisane, dziêki czemu Polska Mied� bêdzie
zabezpieczona przed przejêciem przez wrogi kapita³. Po sprzeda¿y 10%
akcji przez rz¹d Tuska - koalicji PO-PSL, KGHM posiada zaledwie 31,79%
udzia³ów. Akcjonariat KGHM poza Skarbem Pañstwa jest rozdrobniony
jednak¿e dosz³o ju¿ do sytuacji, w której przedstawiciel Ministerstwa
Skarbu Pañstwa dysponowa³ zaledwie 54% g³osów na Walnym Zgro-
madzeniu Akcjonariuszy � niewiele brakujê wiêc do utraty kontroli nad
Spó³k¹.

Poruszony zosta³ temat mozolnie przeprowadzanych zmian personal-
nych w firmach z akcjonariatem Skarbu Pañstwa. Osoby z nadania poli-
tycznego w dalszym ci¹gu zajmuj¹ stanowiska w spó³kach z grupy kapi-
ta³owej. Kolejn¹ spraw¹ poruszon¹ przez Przewodnicz¹cego Józefa Czy-
czerskiego s¹ przerosty ilo�ciowe cz³onków Zarz¹dów Rad Nadzorczych
i dyrektorów. Zdecydowanie zbyt du¿o jest tzw. �menad¿erów� i to za-
równo w KGHM, jak i spó³kach grupy kapita³owej. W KGHM jest wiele
zbêdnych stanowisk dyrektorskich, w nadzorze i Zarz¹dach, ale nikt nie
kwapi siê, ¿eby je likwidowaæ. W niektórych przypadkach nawet powiêk-
szono Zarz¹dy.

Jaros³aw Ratka, Przewodnicz¹cy Organizacji w Energetyce poinformo-
wa³ parlamentarzystów o polityce poprzedniego Zarz¹du kontynuowa-
nej przez obecne w³adze. Sprawa dotyczy budowy bloków parowo-gazo-
wych zamiast elektrowni wêglowych. Elektrownie gazowe s¹ nieekono-
miczne, poniewa¿ ich eksploatacja, pomimo wymaganej znacznie mniej
licznej za³ogi jest dro¿sza. Ponadto gaz jest rosyjski lub katarski, a wêgiel
polski.

Ze spraw na szczeblu krajowym pytano o zmiany w ustawie emerytalnej
i ustawy o Zwi¹zkach Zawodowych. Sprawa wieku emerytalnego powin-
na byæ za³atwiona do koñca roku. Opó�nienie wynika z wprowadzenia
programu 500+ i konieczno�ci pozyskania �rodków z m.in. podatku od
hipermarketów, banków i redukcji wy³udzeñ podatku VAT. W kwestii
zmian do ustawy o zwi¹zkach zawodowych Region Zag³êbie Miedziowe
NSZZ �Solidarno�æ� stoi na stanowisko, ¿e dodatkowo powinna byæ
wprowadzona odpowiedzialno�æ KARNA za ³amanie prawa m.in. za unie-
mo¿liwianie zrzeszania siê w zwi¹zkach zawodowych, bezprawne zwal-
nianie dzia³aczy zwi¹zkowych, zastraszanie pracowników itp. Wielu pra-
codawców nie przejmuje siê konsekwencjami swoich bezprawnych dzia-
³añ, poniewa¿ kary s¹ zbyt ³agodne. Poci¹gniêcie do odpowiedzialno�ci
karnej z pewno�ci¹ ukróci³oby zapêdy wielu pseudo-menad¿erów. Pro-
jekt jest na wczesnym etapie konsultacji i jak najbardziej mo¿liwe s¹
zmiany w tym kierunku.

Parlamentarzy�ci podziêkowali za zaproszenie i wyrazili wolê po-
nownego spotkania siê w przysz³o�ci w celu omówienia realizacji
poruszonych spraw oraz innych kwestii, które s¹ istotne z punktu

widzenia osób pracuj¹cych w regionie Zag³êbia Miedziowego.

Jawno�æ wynagrodzeñ, likwidacja z³otych spadochronów i mo-
tywacyjne zarobki dla prezesów pañstwowych spó³ek

Obni¿ka milionowych apana¿y
Po przeprowadzonym audycie w spó³kach Skarbu Pañstwa i odkryciu
licznych nieprawid³owo�ci zwi¹zanych z trwonieniem publicznych pie-
niêdzy, rz¹d zapowiedzia³ obni¿enie wynagrodzeñ cz³onków Zarz¹dów
i Rad Nadzorczych pañstwowych firm. Dotychczas obowi¹zuj¹ca usta-
wa kominowa by³a skutecznie omijana za� prezesi pañstwowych spó³-
ek zamiast prac¹ zajmowali siê szukaniem dodatkowych �róde³ docho-
dów choæby poprzez zasiadanie w nadzorach spó³ek córek czy kontrakty
menad¿erskie. Zgodnie z zapowiedzi¹ Ministra Skarbu Pañstwa wszystko
ma wróciæ do normalno�ci.

Wagê problemu ³atwo mo¿na dostrzec przegl¹daj¹c wynagrodzenia preze-
sów pañstwowych spó³ek. Poni¿ej zarobki z 2015 r. piêciu najlepiej zarabia-
j¹cych prezesów:
1) prezes Orlenu Jacek Krawiec - 6 mln 549 tys. z³,
2) prezes PZU Andrzej Klesyk - 3 mln 268 tys. z³,
3) prezes PKO BP Zbigniew Jagie³³o - 2 mln 892 tys. z³,
4) prezes PGNiG Mariusz Zawisza - 2 mln 852 tys. z³,
5) prezes KGHM Herbert Wirth - 2 mln 438 tys. z³.

Nowe zasady wynagradzania cz³onków Zarz¹dów i Rad Nadzorczych bêd¹
dotyczyæ spó³ek z udzia³em Skarbu Pañstwa, jednostek samorz¹du teryto-
rialnego oraz pañstwowych i komunalnych osób prawnych. Wobec tych
osób nie bêd¹ stosowane dotychczasowe przepisy ustawy o zasadach
wynagradzania osób kieruj¹cych niektórymi podmiotami prawnymi � tzw.
ustawa kominowa. Nowe rozwi¹zania maj¹ zapewniæ przejrzyste, jednolite i
sprawiedliwe zasady wynagradzania cz³onków zarz¹dów i rad nadzorczych
wszystkich spó³ek.

�Po latach ustawy kominowej, która jest archaiczna i dziurawa, powsta³
wreszcie dokument, który porz¹dkuje nie tylko sytuacjê w spó³kach, gdzie
mamy powy¿ej 50% udzia³ów, ale tak¿e kwestiê zarobków zarz¹dów w
spó³kach, gdzie mamy poni¿ej 50% udzia³ów� � stwierdzi³ Dawid Jackie-
wicz, minister Skarbu Pañstwa.

W nowym projekcie zasady kszta³towania wynagrodzeñ cz³onków zarz¹-
dów bêd¹ okre�lane w uchwale walnego zgromadzenia danej spó³ki i bêd¹
jawne. Wprowadzono mechanizm uzale¿niaj¹cy wysoko�æ wynagrodzenia
kadry zarz¹dzaj¹cej od wielko�ci spó³ki i skali prowadzonej dzia³alno�ci, a
tym samym ponoszonej odpowiedzialno�ci. Przewidziano równie¿ moty-
wacyjny charakter wynagradzania, zak³adaj¹cy premiowanie mened¿erów
aktywnych, skutecznie buduj¹cych warto�æ spó³ki.

W uchwale dotycz¹cej wynagrodzeñ bêdzie mo¿na tak¿e wskazaæ wyso-
ko�æ odprawy dla cz³onków zarz¹du. W razie rozwi¹zania albo wypowiedze-
nia umowy odprawa nie bêdzie mog³a byæ wy¿sza ni¿ trzykrotno�æ czê�ci
sta³ej wynagrodzenia i to pod warunkiem pe³nienia przez cz³onka zarz¹du
funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesiêcy. Uchwa³a dotycz¹ca
wynagrodzeñ mo¿e okre�laæ równie¿ wysoko�æ i warunki przyznania cz³on-
kom zarz¹du odszkodowania z tytu³u zakazu konkurencji, który bêdzie móg³
byæ ustanowiony maksymalnie na okres sze�ciu miesiêcy pod warunkiem,
¿e cz³onek zarz¹du pe³ni³ swoj¹ funkcjê co najmniej przez trzy miesi¹ce.

�Dzisiaj zarobki w danych spó³kach bêd¹ uzale¿nione od rzeczywistego
nak³adu pracy, bêd¹ rozliczane w oparciu o wcze�niej wyznaczone cele i
dopiero wówczas bêd¹ wyp³acane wynagrodzenia w postaci premii� � pod-
sumowa³ minister Dawid Jackiewicz. Zgodnie z przewidywaniami nowe
zasady wynagradzania w³adz spó³ek z udzia³em Skarbu Pañstwa mog¹ przy-
nie�æ 60-100 mln z³ oszczêdno�ci rocznie.

Uda³o nam siê uzyskaæ informacjê o zmniejszeniu przez Radê Nad-
zorcz¹ KGHM Polska Mied� SA wynagrodzeñ Zarz¹dowi. Ponadto w
umowach o pracê zlikwidowano cz³onkom zarz¹du okres wypowiedze-
nia � spó³ka nie bêdzie musia³a p³aciæ horrendalnych pieniêdzy na
odchodne. W przypadku zakazu konkurencji bêdzie on obowi¹zywaæ
dopiero po trzech miesi¹cach zatrudnienia. Innymi s³owy czê�æ rozwi¹-
zañ proponowanych przez Ministra Skarbu Pañstwa zosta³o wprowa-
dzone przez Radê Nadzorcz¹ KGHM oddolnie.



Porozumienie p³acowe
w PeBeKa

Strony Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy Przedsiêbiorstwa Bu-
dowy Kopalñ PeBeKa SA podpisa³y Porozumienie i Protokó³ Dodatkowy
nr 84 do ZUZP w sprawie wzrostu wynagrodzeñ. Na podwy¿kê wynagro-
dzeñ w 2016 r. przeznaczono kwotê 3,97 mln z³ co w praktyce oznacza
przyrost o 2,17%. Na wzrost sk³adaj¹ siê  wy¿sze miesiêczne stawki
p³ac zasadniczych, dodatków funkcyjnych i jednorazowa nagroda pie-
niê¿na w wysoko�ci 800 z³ brutto. Nagroda bêdzie przys³ugiwa³a oso-
bom zatrudnionym na dzieñ 31 sierpnia 2016 r. (wysoko�æ proporcjo-
nalna do okresu zatrudnienia liczonego od 1 stycznia 2016 r.) i zostanie
wyp³acona we wrze�niu.

Poni¿ej nowa �Tabela miesiêcznych stawek p³ac zasadniczych� i �Miesiêcz-
ne stawki dodatku funkcyjnego�. Podwy¿ki obowi¹zuj¹ z moc¹ od 1 kwiet-
nia 2016 r.
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Komunikat dla
O/ZG  �Polkowice-Sieroszowice�

Komisja Zak³adowa NSZZ �Solidarno�æ� oraz ZZPD KGHM Polska Mied�
S.A. informuje, i¿ pod z³o¿onym przez ww. Organizacje Zwi¹zkowe wnio-
skiem zmian w Regulaminie premiowania dotycz¹cym wprowadzenia do
tabeli premiowania w Za³. Nr 1 par. 4 pkt. 2 tabela 2e zapisu w brzmieniu:
�obs³uga punktów wysypowych w uk³adzie zdalnym� oraz w Za³. Nr 1 § 4
pkt. 2 tabela 2e pkt. 13 zmiany zapisu z �dysponenta przewozu szynowe-
go� na �dysponent w dziale MT� podpisa³y siê jedynie NSZZ �Solidar-
no�æ�, ZZPD KGHM Polska Mied� S.A. J. M³ynarczyka, ZZ Pracowników
Fizycznych oraz Solidarno�æ �80.

Niezrozumia³ym pozostaje dla nas fakt, i¿ pozosta³e organizacje zwi¹zko-
we nie podpisuj¹c porozumienia, mimo i¿ proponowane przez nas zmia-
ny s¹ korzystne i wp³yn¹ pozytywnie na wynagrodzenia pracowników,
ewidentnie dzia³aj¹ na ich szkodê, gdy¿ opó�ni¹ wprowadzenie zmian w
regulaminie zamiast od 1 czerwca 2016 r. zmiana ta nast¹pi od 1 lipca
2016 r.

Audyt w Spó³kach
Skarbu Pañstwa cz. 2

Rz¹d przedstawi³ raport �O stanie spraw publicznych i instytucji pañ-
stwowych na dzieñ zakoñczenia rz¹dów koalicji PO-PSL (2007-2015)�,
czyli audyt o�miu lat rz¹dów koalicji PO-PSL. W spó³kach skarbu pañ-
stwa audyt przeprowadzi³ szef resortu Dawid Jackiewicz. Minister
zrelacjonowa³ w Sejmie odkryte w trakcie kontroli nieprawid³owo�ci.
Zaniedbania, rozdawnictwo, marnotrawienie pieniêdzy � to jedne z
grzechów g³ównych spó³ek zarz¹dzanych przez koalicjê PO-PSL. Tyl-
ko w KGHM dosz³o do szeregu nieprawid³owo�ci w postaci wielomi-
lionowych wynagrodzeñ zarz¹du, tworzenia dziesi¹tek jak nie setek
miejsc pracy w Biurze Zarz¹du, nietrafionych inwestycji zagranicz-
nych, przez które Spó³ka jest ogromnie zad³u¿ona � to jedynie czê�æ z
zarzutów. W Polsce jest wiele spó³ek skarbu pañstwa, dlatego skala
wspomnianych grzechów jest pora¿aj¹ca... Poni¿ej mo¿na zapoznaæ
siê ze sprawozdaniem Ministra Skarbu Pañstwa Dawida Jackiewicza
przedstawiaj¹cym pierwsze wnioski z przeprowadzonego wewnêtrz-
nego audytu.

Jedna z kontrolowanych przez Skarb Pañstwa grup kapita³owych ponio-
s³a koszty na zewnêtrzn¹ obs³ugê prawn¹ w 2015 r. w wysoko�ci 33 mln
z³, pomimo ¿e grupa ta, uwaga, zatrudnia 46 etatowych radców praw-
nych, co plasowa³oby j¹ w�ród jednych z najwiêkszych kancelarii praw-
nych w Polsce, gdyby by³a kancelari¹ prawn¹. Zatrudnia³a 46 pracowni-
ków, a mimo to w ci¹gu roku wyda³a 33 mln na us³ugi doradcze i prawne.

Kolejny przyk³ad to szokuj¹ce stawki godzinowe za us³ugi prawne. Nawet
1800 z³ za godzinê us³ugi prawnej, czyli godzinê pracy prawnika. Wielu
Polaków dostaje tak¹ kwotê miesiêcznie za ciê¿k¹ pracê. To s¹ stawki,
drodzy pañstwo, które nawet w kancelariach nowojorskich uchodz¹ za
wysokie, a nie mówimy tutaj wcale o ¿adnych czempionach, je�li chodzi
o kancelarie prawne.

By³y te¿ inne przyk³ady niegospodarno�ci. W jednej ze spó³ek, w której
stawka za godzinê doradztwa prawnego wynosi³a 600 z³, niedostateczny
nadzór nad t¹ spó³k¹, nad wykonywanymi przez ni¹ zleceniami pozwoli³
tej ma³ej kancelarii prawnej wpisaæ do billingu lekk¹ rêk¹, uwaga, 5 tys.
godzin wykonanych us³ug. To da³o w ci¹gu kilku miesiêcy, proszê pañ-
stwa, 3 mln z³ dla niewielkiej kancelarii prawnej. Innym ewidentnym przy-
k³adem skrajnej niegospodarno�ci jest sytuacja w jednej ze spó³ek posia-
daj¹cej blisko 100 ha gruntów rolnych. Spó³ka ta uprawia³a ziemiê, zbie-
ra³a plony. Zapomnia³a tylko wyst¹piæ o przys³uguj¹ce jej dop³aty bezpo-
�rednie. Straci³a w ten sposób co najmniej 1 mln z³. Jednocze�nie nie
mia³a nic przeciwko temu, by kto� inny pobiera³ dop³aty z tytu³u uprawia-
nej przez tê spó³kê ziemi.

Grzech trzeci: rozrzutno�æ. Powy¿sze przyk³ady zakwalifikowa³em do nie-
gospodarno�ci, choæ równie dobrze mo¿na je uznaæ za rozrzutno�æ. I o
tym chcê teraz pañstwu powiedzieæ. Rozrzutne by³y nie tylko spó³ki, ale
rozrzutne by³o równie¿ nadzorowane dzisiaj przeze mnie Ministerstwo
Skarbu Pañstwa, wcze�niej nadzorowane przez ministrów Platformy Oby-
watelskiej. Pomimo kilkudziesiêciu radców prawnych zatrudnionych w
Ministerstwie Skarbu Pañstwa, mimo wsparcia Prokuratorii Generalnej
Skarbu Pañstwa, w ministerstwie lekk¹ rêk¹ wydano 2 mln z³ na us³ugi
doradztwa prawnego. Na domiar z³ego z tych 2 mln z³ wydanych w latach
2013�2015 na us³ugi prawne ponad 60% tych opracowañ okaza³o siê
us³ugami niepotrzebnymi. Stwierdzi³ to audyt wewnêtrzny w Minister-
stwie Skarbu Pañstwa.

Jeszcze gorszym przyk³adem by³o zatrudnianie globalnych banków in-
westycyjnych jako doradców odpowiedzialnych za wsparcie Minister-
stwa Skarbu Pañstwa w sprawie sprzeda¿y BG¯. Wydano 1 mln z³ na
analizê, która nie potwierdzi³a nic ponad to, co wynika³o z oczywistych
obserwacji i o czym wiedzieli wszyscy pracownicy Ministerstwa Skarbu
Pañstwa, ale 1 mln z³ na tego typu us³ugê wyp³yn¹³. 1 mln to nic, drodzy
pañstwo, w porównaniu z tym, co chcê wam teraz powiedzieæ. W wiêk-
szo�ci zagraniczne banki, które po�redniczy³y tylko w czterech gie³do-
wych projektach Ministerstwa Skarbu Pañstwa, otrzyma³y 115 mln z³. To
by³a rozrzutno�æ, szanowni pañstwo. Po co Ministerstwo Skarbu Pañ-
stwa, skoro w ci¹gu 1 roku tylko na cztery projekty prywatyzacyjne mo¿-
na wyprowadziæ z ministerstwa 115 mln z³? W zestawieniu z tymi 115
mln z³ 1 mln z³ wydatkowany w roku wyborczym na public relations przez
Ministerstwo Skarbu Pañstwa � uwaga: po co Ministerstwu Skarbu Pañ-
stwa public relations tego typu mo¿e byæ uznany przez pañstwa za dro-
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biazg niewarty uwagi. Ale troska o wizerunek to rzeczywi�cie by³o oczko
w g³owie poprzedniej ekipy rz¹dz¹cej.

Jedna ze spó³ek w ramach ocieplania swojego wizerunku postanowi³a
nawet wesprzeæ darowizn¹ dwa s¹siaduj¹ce ze sob¹ miasta. Problem w
tym, ¿e jedno z tych miast po³o¿one jest ju¿ poza granicami Rzeczypospo-
litej. Te miasta to Zgorzelec i Goerlitz. ̄ eby by³o sprawiedliwie, oba miasta
dosta³y po 1400 tys. Sprawiedliwo�æ by³a swoi�cie rozumiana, bo Goer-
litz dosta³o 1400 tys. euro, a Zgorzelec � 1400 tys. z³. Dlaczego? W jakim
celu? Po co ocieplanie wizerunku polskiej spó³ki poza granicami kraju,
który nie jest klientem naszej spó³ki? Do dzisiaj próbujemy to zrozumieæ.

Ale skoro o z³otych mowa, to chcê, proszê pañstwa, powiedzieæ o z³otym
mercedesie, którego za¿yczy³ sobie prezes jednej ze spó³ek. Musia³ byæ
z³oty, taki by³ warunek pana prezesa, innego po prostu nie chcia³. Pan
prezes niestety nie nacieszy³ siê t¹ zabawk¹, poniewa¿ przed kilkoma
tygodniami podziêkowali�my mu za jego profesjonalne i wysokiej klasy
us³ugi mened¿erskie. Ale pan prezes nie z³o¿y³ broni. Wyst¹pi³ w³a�nie do
nas o to, aby spó³ka zagwarantowa³a mu w okresie odprawy, wypowie-
dzenia auto z szoferem. By³ na tyle uprzejmy, ¿e nie postawi³ wymogów co
do koloru samochodu.

Je�li my�licie pañstwo, ¿e to jest szczyt fanaberii i kaprysów, to chêtnie
poleci³bym wam odwiedziny w gabinecie jednego z prezesów spó³ki Skar-
bu Pañstwa, poprzedniego prezesa, którego chroni³y zainstalowane na
jego osobiste ¿yczenie kuloodporne szyby w ca³ym jego gabinecie. (...)

Ci¹g dalszy w kolejnym numerze.

Gazeta Polska ujawnia  pora¿aj¹ce fakty

Miliony na portale
dla gejów i kotów

Prawie 700 tys. z³ na portal, na którym mo¿na utworzyæ profil w³asne-
go kota. 560 tys. z³ na stronê internetow¹ o planowaniu podró¿y na
Karaiby. Prawie pó³ miliona z³ na nieistniej¹cy serwis dla turystów-
gejów. Niemal 800 tys. z³ na portal randkowy, prowadzony przez firmê
by³ego doradcy El¿biety Bieñkowskiej. Tak za rz¹dów PO wydawano
fundusze z programu Innowacyjna Gospodarka - ujawnia �Gazeta
Polska�.

Gdy wicepremier Mateusz Morawiecki mówi³ w sejmie, ¿e �rodki unijne za
rz¹dów PO�PSL wydawano m.in. na horoskopy dla psów, wielu wyda-
wa³o siê to niewiarygodne. Niestety, s³owa ministra Morawieckiego by³y
zgodne z prawd¹. Chodzi³o o projekt o nazwie: �Stworzenie platformy
internetowej, która dostarczaæ bêdzie u¿ytkownikom prognozy ¿ycia ich
zwierz¹t domowych�. Zosta³ on dofinansowany ze �rodków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a konkretnie w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Sumy, jakie dosta³a warszawska spó³ka E-urope na swój absurdalny po-
mys³, pora¿aj¹. Mowa o dofinansowaniu w wysoko�ci 467,5 tys. z³! Por-
tal kotdog.eu z horoskopami dla zwierz¹t istnia³ tylko kilkana�cie miesiê-
cy. Obecnie nie ma go w sieci � podobnie jak 467,5 tys. z³, które przepad³y
w ramach dofinansowania �innowacyjnej gospodarki�.

Niestety, wed³ug ustaleñ �Gazety Polskiej� podobnych przypadków by³y
dziesi¹tki.

G³ównym celem unijnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospo-
darka jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiê-
biorstwa. Dofinansowanie przez polskiego i europejskiego podatnika
konkretnych projektów ma s³u¿yæ �zwiêkszeniu innowacyjno�ci przed-
siêbiorstw�, �wzrostowi konkurencyjno�ci polskiej nauki�, �zwiêkszeniu
znaczenia roli nauki w rozwoju gospodarczym�, �zwiêkszeniu udzia³u

innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku miêdzynarodo-
wym�, �tworzeniu trwa³ych i lepszych miejsc pracy� oraz �wzrostowi wy-
korzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodar-
ce�.

W latach 2010�2011 w ramach Innowacyjnej Gospodarki polskie w³a-
dze wspar³y m.in. �platformê e-us³ug dla hodowców i w³a�cicieli kotów
�wiat Kotów�. £¹czna kwota dofinansowania to 672 tys. z³! Na stronie
internetowej, która powsta³a za tak kolosalne pieni¹dze, mo¿na �do³¹czyæ
do kociej spo³eczno�ci� poprzez �stworzenie profilu swojego kota�. W�ród
kotów, które zarejestrowano na portalu, s¹ m.in. Zdenek, Morfeusz, K³a-
pouch i Tofik. Ka¿dy zarejestrowany na e-platformie zwierzak ma oprócz
imienia podan¹ datê urodzin, wiek, p³eæ i miejsce zamieszkania, a tak¿e
cechy charakterystyczne, np. �czu³y�, �psotny� czy �sprytny�. Zdjêcia kotów
mo¿na �lajkowaæ� tak jak na Facebooku, a w³a�ciciele w imieniu czworo-
nogów mog¹ umieszczaæ na stronie �kocie zapiski�. To wszystko wydaje
siê oczywi�cie sympatyczne, ale dlaczego pañstwo do³o¿y³o do tej zaba-
wy niemal 700 tys. z³ � i to w dodatku w ramach wspierania �innowacyj-
nej gospodarki�?

Równie zagadkowe by³o wydanie 559 tys. z³ na �stworzenie innowacyj-
nego portalu oferuj¹cego planowanie podró¿y po Karaibach�. Benefi-
cjentem dofinansowania by³a Aleksandra Ita Olszewska i jej spó³ka Coco
Caribe. Na �innowacyjnej� stronie internetowej czytamy: �Coco Caribe z
Brian Tracy International oferuje po�rednictwo oraz organizacjê wyjaz-
dów na rejsy katamaranami po Karaibach (...). Podczas podró¿y mo¿na
odwiedziæ najciekawsze wyspy, zatoki i rafy koralowe Wschodnich Kara-
ibów�. Portal, który kosztowa³ podatników ponad pó³ miliona z³otych,
zaprasza m.in. na �rejsy rumowe, na których porównujemy rumy produ-
kowane na ró¿nych wyspach, poznajemy historiê produkcji, uczymy siê
przygotowywaæ drinki rumowe i przy okazji siê bawimy�.

wiêcej w tygodniku �Gazeta Polska�

Program Mieszkanie Plus
oczami leminga

Platformie dostaje siê nawet od autorytetów �Gazety Wybor-
czej�. �Rozwi¹zania, które s¹ w tym programie, by³y do wziê-
cia 5 i 10 lat temu. Ale byli�cie IDIOTAMI, STRASZNYMI, STRASZ-
NYMI IDIOTAMI, bo uznali�cie, ¿e Polacy sami sobie z tematem
mieszkania poradz¹� � napisa³ na Facebooku Filip Springer,
autor ksi¹¿ki o problemach mieszkaniowych Polaków, po kon-
ferencji PiS na temat programu Mieszkanie Plus.

Filip Springer jest kreowany przez �Wyborcz¹� na autorytet w spra-
wach mieszkaniowych oraz w temacie architektury. Czêsto publi-
kuje w dzienniku Adama Michnika. Nikt wiêc nie spodziewa³ siê
chyba, ¿e po konferencji PiS ws. programu Mieszkanie Plus autor
ten uderzy w... poprzedni¹ w³adzê. Tymczasem cios by³ potê¿ny.

 �S³ucham konferencji o programie Mieszkanie Plus (�)� � zacz¹³
Springer. Nastêpnie nawi¹za³ do poprzedniego rz¹du: �BYLI�CIE
IDIOTAMI!!! - wy wszyscy, którzy wiedz¹c przez tyle lat w jakich
warunkach ¿yj¹ Polacy i co musz¹ robiæ, ¿eby mieszkaæ spokojnie.
Rozwi¹zania, które s¹ w tym programie by³y do wziêcia 5 i 10 lat
temu. Ale byli�cie IDIOTAMI, STRASZNYMI, STRASZNYMI IDIOTA-
MI, bo uznali�cie, ¿e Polacy sami sobie z tematem mieszkania po-
radz¹. A wystarczy³o poczytaæ badania, co Polacy o swojej sytuacji
mieszkaniowej my�l¹, wystarczy³o siê porównaæ z innymi krajami
UE. Naprawdê, wystarczy³o umieæ czytaæ. Ale BYLI�CIE OKRUTNY-
MI IDIOTAMI. Mieli�cie to w dupie. No i teraz PiS og³asza program,
który nie jest ¿adnym odkryciem Ameryki, tu nie wymy�lono ko³a.
To jest co�, co by³o do wziêcia i zrobienia. I jak im to wyjdzie, to
bêd¹ im tak s³upki lecia³y do góry, ¿e jak zechc¹, to Trybuna³ Kon-
stytucyjny wy�l¹ w kontenerze na Kamczatkê. A opiniami Komisji
Europejskiej bêd¹ siê podcieraæ. Dziêki! (�)�.

Niezalezna.pl


