NS
ZZ
Nr 10/2016 (1.VII.2016)

Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

Komunikat
W dniu 23 czerwca 2016 r. odby³o siê cykliczne spotkanie wynikaj¹ce z
zapisów Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy - Stron uk³adu, tj. przedstawicieli pracodawcy oraz dzia³aj¹cych w KGHM Polska Mied S.A. zwi¹zków zawodowych. Spotkanie dotyczy³o przekazania stronie spo³ecznej
pe³nej informacji o p³acach i zatrudnieniu za 5 miesiêcy 2016 r.
Na podstawie przekazanych informacji oraz wskaników ekonomicznych za 5 miesiêcy br. wynika, ¿e zaplanowane wskaniki dotycz¹ce zatrudnienia i wynagrodzeñ ustalone na 2016r. s¹ realizowane na bie¿¹co.
Strona zwi¹zkowa domaga³a siê zmiany w Za³¹czniku nr 11 do ZUZP
reguluj¹cej wysokoæ dodatkowej nagrody rocznej z zysku dla pracowników KGHM Polska Mied S.A. Oczekujemy od strony pracodawcy powa¿nego potraktowania tej kwestii, gdy¿ od czasu na³o¿enia na KGHM
przez rz¹d PO-PSL podatku od miedzi i srebra sukcesywnie obni¿a siê
wielkoæ wyp³acanej pracownikom nagrody z zysku, co w konsekwencji
powoduje spadek rocznej p³acy. Mimo obiecanych przez ówczesn¹ opozycjê (a obecnie rz¹dz¹cych) zmian co do naliczania tego podatku, jest on
ca³y czas pobierany w niezmiennej formule.
Oczekujemy obni¿enia z 80 mln do 50 mln wielkoci przyrostu zysku, od
których zale¿y wzrost nagrody o kolejne 0,5%. Strona pracodawcy kolejny raz poinformowa³a, i¿ trwaj¹ prace nad zmian¹ formu³y podatku i
zaproponowa³a spotkanie w tym temacie we wrzeniu.
Uwa¿amy, ¿e jest to gra na zw³okê i nawet mimo zrealizowania tych zmian,
bêd¹ one dotyczy³y lat nastêpnych. Za niezbêdne uwa¿amy uregulowanie tej sprawy za rok 2016.
W zwi¹zku z pismem skierowanym do Zarz¹du Spó³ki przez NSZZ Solidarnoæ O/ZG Polkowice-Sieroszowice odby³a siê dyskusja dotycz¹ca
przeniesienia rodków funduszów p³ac na Oddzia³ach z czêci uznaniowej (Premie C1) na gwarantowane elementy wynagrodzenia - podwy¿ki
stawek osobistego zaszeregowania. Dyskusja na ten temat ma byæ kontynuowana na nastêpnym spotkaniu.
Przedstawiciele Biura Zarz¹du dokonali wrzutki i zaproponowali stronie
spo³ecznej wprowadzenie zmian w zapisie par. 15 ZUZP tj. wyliczania
temperatury zastêpczej klimatu dla pracowników wykonuj¹cych prace w
warunkach szczególnie uci¹¿liwych i szkodliwych pod ziemi¹. W ocenie
przedstawicieli SKGRM NSZZ Solidarnoæ wyd³u¿y³oby to czas pracy i
w zwi¹zku z tym nie ma na to zgody Solidarnoci. Na wniosek ZZPPM
dyskusja na ten temat ma byæ przeniesiona na Komisjê BHP przy Prezesie
KGHM.
Za SKGRM NSZZ Solidarnoæ
Przewodnicz¹cy Józef Czyczerski

300 mln z³ na dywidendê
Zgodnie z rekomendacj¹ Zarz¹du KGHM, Akcjonariusze na Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca br. podjêli uchwa³ê o wyp³acie dywidendy w wysokoci 300 mln z³. Przedstawiciele Skarbu Pañstwa, bo to oni pomimo mniejszociowego pakietu akcji mieli decyduj¹cy g³os na Zgromadzeniu, pozostali g³usi na wielokrotne apele przedstawicieli organizacji zwi¹zkowych w tym Sekcji Krajowej Górnictwa
Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ, ¿eby nie wyp³acaæ dywidendy. Spó³ka

jest zad³u¿ona na ok. 6 mld z³, zad³u¿enie ca³y czas ronie i po tej
decyzji mo¿emy spodziewaæ siê na koniec roku 7 mld z³ kredytów do
sp³acenia... Z 300 mln z³ dywidendy Skarb Pañstwa otrzyma zaledwie
ok. 95 mln z³. Czy nie lepiej pomóc Spó³ce odbiæ siê od dna i dopiero
wtedy zacz¹æ czerpaæ wiêksze korzyci? Dodatkowo og³oszono na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, ¿e Grupa KGHM w ubieg³ym roku po
raz pierwszy w historii osi¹gnê³a ujemny wynik w wysokoci -2,788
mld z³, spowodowany utrat¹ wartoci zagranicznych aktywów trwa³ych.
Wyp³ata dywidendy w kwocie 300 mln z³ to w przeliczeniu na jedn¹ akcjê
1,50 z³. Dzieñ nabycia praw do dywidendy wyznaczono na 15 lipca 2016 r.
Pieni¹dze zostan¹ wyp³acone w dwóch transzach po po³owie  18 sierpnia
i 17 listopada 2016 r. Oprócz kwestii wyp³aty dywidendy omawiano wykonanie bie¿¹cych inwestycji i sytuacjê finansow¹ Grupy Kapita³owej Polskiej
Miedzi. Uruchomienie pieca zawiesinowego w Hucie Miedzi G³ogów jest
planowane na czwarty kwarta³ tego roku. Prezes Krzysztof Skóra przyzna³,
¿e co prawda w ubieg³ym roku rozpoczêto produkcjê komercyjn¹ w Sierra
Gorda, ale dotychczas nie osi¹gniêto wczeniej zak³adanych wyników. Dodatkowo KGHM zap³aci³ w ubieg³ym roku 1,4 mld z³ z tytu³u podatku od
wydobycia niektórych kopalin.
Brak absolutorium dla Zarz¹du Wirtha
Na Zgromadzeniu poddano pod g³osowanie udzielenie absolutorium dla
Zarz¹du i Rady Nadzorczej za 2015 rok. O ile Rada Nadzorcza uzyska³a
absolutorium, tak Zarz¹d KGHM w sk³adzie: Herbert Wirth, Jaros³aw Romanowski, Jacek Kardela, Miros³aw Laskowski, Wojciech Kêdzia i Marcin Chmielewski, ju¿ nie. SKGRM NSZZ Solidarnoæ zgadza siê z podjêt¹ decyzj¹.
Obecnie w KGHM trwa przeprowadzanie audytu ledczego. W sk³ad grupy
audytorskiej poza przedstawicielami Skarbu Pañstwa wchodzi Przewodnicz¹cy SKGRM NSZZ Solidarnoæ Józef Czyczerski. Nieudzielenie absolutorium z pewnoci¹ ma zwi¹zek z dramatycznymi inwestycjami przeprowadzonymi przez Zarz¹d kierowany przez prezesa Herberta Wirtha. Byæ mo¿e
wstêpne wnioski z przeprowadzanego audytu ledczego wykaza³y ju¿ pierwsze nieprawid³owoci. Nieudzielenie absolutorium daje Spó³ce mo¿liwoæ domagania siê odszkodowania za straty powsta³e na skutek nieumiejêtnego zarz¹dzania. Mamy nadziejê, ¿e odpowiedzialni za podjêcie z³ych decyzji cz³onkowie Zarz¹du ponios¹ konsekwencje swoich
dzia³añ i zaniechañ.
Przedstawiciele Skarbu Pañstwa wstrzymali siê od g³osu w przypadku g³osowania nad udzieleniem absolutorium cz³onkom Rady Nadzorczej KGHM
w 2015 r. Mimo to g³osami czêci z pozosta³ych udzia³owców uzyskali
absolutorium. Skarb Pañstwa dobrze oceni³ pracê cz³onków nadzoru z
wyboru za³ogi i zag³osowa³ za udzieleniem im absolutorium.
Negatywnie oceniam podejmowane decyzje przez poszczególnych cz³onków zarz¹du. Przez nietrafione i tragiczne w skutkach inwestycje jeszcze
d³ugo bêdziemy siê podnosiæ zanim wyjdziemy na prost¹. Od pocz¹tku
by³em przeciwny zbywaniu aktywów telekomunikacyjnych w postaci Polkomtela i Dialogu, które mia³y nam zagwarantowaæ stabilnoæ w okresie
dekoniunktury. Zarz¹d pana Wirtha obra³ tak¹ drogê, ¿e udzia³y zosta³y
sprzedane, a pieni¹dze wyprowadzone przez raje podatkowe do Kanady i
zainwestowane w aktywa, przez które Spó³ka musi siê zad³u¿aæ. Przez wiele
lat mówi³em, ¿e to s¹ b³êdne decyzje, ale nikt z rz¹dz¹cych i zarz¹dzaj¹cych
nie chcia³ s³uchaæ.  podsumowa³ Józef Czyczerski, Przewodnicz¹cy SKGRM
NSZZ Solidarnoæ.
W zwi¹zku z zatwierdzeniem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
KGHM Polska Mied SA ubieg³orocznego sprawozdania finansowego
12 lipca 2016 r. wyp³acona zostanie ostatnia rata nagrody z zysku za
2015 rok w wysokoci 12,7% co daje ok. 1,5-krotnoæ miesiêcznego
wynagrodzenia.

KGHM oficjalnie na licie
specjalnej ochrony
Zgodnie z zapowiedziami premier Beata Szyd³o podpisa³a rozporz¹dzenie dotycz¹ce wniesienia na listê podmiotów podlegaj¹cych
szczególnej ochronie dwa strategiczne przedsiêbiorstwa zagro¿one
wrogim przejêciem. Mowa o KGHM Polska Mied SA oraz Grupie Azoty
SA, w których Skarb Pañstwa ma odpowiednio 31,79% i 32,99%
udzia³ów.
Kwestia zniesienia negatywnego wp³ywu podatku od kopalin na KGHM,
jak i zabezpieczenie Spó³ki przed wrogim przejêciem jest czym bardzo
istotnym w kontekcie dalszego funkcjonowania tej najwiêkszej firmy w
regionie  stwierdzi³ pose³ Krzysztof Kubów, który zabiega³ o objêcie
ochron¹ KGHM, dodaj¹c, ¿e Do tej pory nie by³o zapisów, które w pe³ni
chroni³yby firmê przed wrogim przejêciem. By³y z³ote akcje i wpisanie
KGHM na listê strategicznych spó³ek, natomiast to rozporz¹dzenie daje
pe³n¹ gwarancjê ochrony przedsiêbiorstwa, poczucie bezpieczeñstwa
za³odze i wprowadza stabilizacjê.
Rozporz¹dzenie zosta³o wydane na podstawie przyjêtej w padzierniku
ubieg³ego roku ustawy o kontroli niektórych inwestycji. Jej celem jest
ochrona strategicznych polskich spó³ek przed wrogim przejêciem. Docelowo zosta³a stworzona aby obj¹æ ochron¹ najwa¿niejsze spó³ki z sektorów gazowego, chemicznego, elektroenergetycznego, zbrojeniowego i
petrochemicznego. Gdy zaistnieje zagro¿enie wrogiego przejêcia, Rada
Ministrów wydaje rozporz¹dzenie, dziêki któremu przejêcie zagro¿onego
podmiotu bêdzie podlega³o kontroli Ministra Skarbu Pañstwa. Ustawa
wzorowana jest na rozwi¹zaniach funkcjonuj¹cych m.in. w Austrii, Niemczech i Francji.
W uzasadnieniu Rozporz¹dzenia do umieszczenia KGHM na licie specjalnego nadzoru, resort skarbu wskaza³, ¿e koncern wydobywa metale
istotne z punktu widzenia rozwoju gospodarczego Polski: mied, srebro,
o³ów, nikiel, z³oto, ren, pallad, molibden i platynê. Ponadto KGHM jest
jedynym koncesjonowanym przedsiêbiorc¹, wydobywaj¹cym i zabezpieczaj¹cym produkcjê metali wykorzystywanych m.in. do produkcji broni
i amunicji oraz produktów o przeznaczeniu wojskowym. Dodatkowo
spó³ka zajmuje drugie miejsce na wiecie pod wzglêdem produkcji renu
z udzia³em w rynku na poziomie 14-15%. Jak wskaza³o Ministerstwo
dzia³alnoæ koncernu jest niezbêdna dla rozwoju gospodarki i bezpieczeñstwa Polski.
G³ównym udzia³owcem KGHM Polska Mied SA jest Skarb Pañstwa bêd¹cy w posiadaniu 31,79% akcji. Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy KGHM, które mia³o miejsce 28 czerwca br. w przeliczeniu da³o to ok. 63,5 mln g³osów. Na sali obecni byli akcjonariusze posiadaj¹cy ³¹cznie ok. 48% udzia³ów w KGHM Polskiej Miedzi. Oznacza to, ¿e
Skarb Pañstwa proporcjonalnie mia³ ok. 66% g³osów wród obecnych
na ZWZ. Po wyprzeda¿y 10% akcji przez rz¹d koalicji Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, Rozporz¹dzenie rz¹du Prawa
i Sprawiedliwoci skutecznie odstraszy potencjalnych nabywców, próbuj¹cych skupiæ udzia³y w spó³ce i przeg³osowaæ Ministerstwo Skarbu
Pañstwa na Walnym Zgromadzeniu.
Ochrona Polskiej Miedzi jest jednym z przedwyborczych postulatów
Prawa i Sprawiedliwoci dotycz¹cych KGHM. Czas na realizacjê obietnicy w sprawie podatku od miedzi i srebra.

List do Prezesa Skóry
ws. premii C1
W zwi¹zku ze stale powtarzaj¹cymi siê wród pracowników O/ZG
Polkowice-Sieroszowice nieporozumieniami i konfliktami wynikaj¹cymi z procesu przyznawania tzw. nagród kwartalnych z funduszu premiowego C1, Przewodnicz¹cy Bogus³aw Szarek w imieniu
Komisji Zak³adowej NSZZ Solidarnoæ O/ZG Polkowice-Sieroszowice z³o¿y³ do Prezesa KGHM Krzysztofa Skóry wniosek o rozwa¿enie
mo¿liwoci usuniêcia powy¿szego funduszu z systemu wynagradzania (premiowania).

Jednoczenie Komisja Zak³adowa zawnioskowa³a o przeznaczenie kwoty wynikaj¹cej ze wspomnianego funduszu (2% planowanych rodków
na wynagrodzenia na dany rok) na dodatkowy wzrost tabeli p³ac zasadniczych w 2017 roku.
W ocenie NSZZ Solidarnoæ fundusz premiowy C1 nie pe³ni funkcji
motywacyjnej, lecz demotywuje i sk³óca za³ogê KGHM co doprowadza do
niepo¿¹danych napiêæ i nieporozumieñ w brygadach i oddzia³ach  ma to
negatywny wp³yw na poziom realizacji zadañ.
Sprawa dotyczy systemu wynagradzania pracowników zatrudnionych w
ca³ym KGHM Polska Mied S.A. W przypadku Oddzia³u ZG PolkowiceSieroszowice rodki pieniê¿ne aktualnie przeznaczone na ten fundusz
umo¿liwi³yby podniesienie p³acy zasadniczej o dodatkowe oko³o 61 z³ od
1 stycznia 2017 roku.

Zbieramy podpisy!
Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ w KGHM Polska Mied S.A. O/ZG
Polkowice-Sieroszowice i ZZPD KGHM Polska Mied S.A. zwracaj¹ siê z
prob¹ do wszystkich cz³onków zwi¹zków oraz pracowników O/ZG Polkowice-Sieroszowice o wsparcie inicjatywy zwi¹zków i z³o¿enie podpisu pod petycj¹ dotycz¹c¹ zmian w Regulaminie premiowania odnonie
przelokowania rodków z funduszu C1 do stawek osobistego zaszeregowania. Podpisy mo¿na sk³adaæ w biurach zwi¹zków oraz u przedstawicieli
zwi¹zków na wszystkich szybach O/ZG Polkowice-Sieroszowice. Wiêcej informacji pod numerami tel. (76) 758 40-70 oraz 40-85.

Zmiany personalne w ZG
Lubin i ZG Rudna
W dniu 1 lipca br. nast¹pi³y zmiany kadrowe w Zak³adach Górniczych
Lubin i Rudna. Poni¿ej przedstawiamy aktualn¹ listê dyrektorów.
ZG Lubin
Dyrektor Naczelny  Pawe³ Markowski
Dyrektor ds. technicznych  Jan Czaja
Dyrektor ds. utrzymania ruchu  Andrzej Kowal
Dyrektor ds. pracowniczych  Zbigniew Leszko
Dyrektor ds. finansowych  Roman Kopcza
ZG Rudna
Dyrektor Naczelny  Marek Marzec
Dyrektor ds. technicznych  Krzysztof Porêbski
Dyrektor ds. utrzymania ruchu  Zbigniew Kehle
Dyrektor ds. pracowniczych  Jan Zubowski
Dyrektor ds. finansowych  Jaros³aw Jêdrysek

Spotkanie NSZZ
Solidarnoæ z klubem PiS
W dniu 14 czerwca br. przedstawiciele sekcji zrzeszonych w Sekretariacie Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarnoæ spotkali siê w Warszawie z przedstawicielami Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwoci. Sekcjê Krajow¹ Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ
reprezentowali Przewodnicz¹cy Józef Czyczerski i Bogus³aw Szarek.
Na spotkaniu poszczególne Sekcje porusza³y problemy z jakimi musz¹
zmagaæ siê w swoich bran¿ach i przedstawiali oczekiwania wobec partii
rz¹dz¹cej. Przewodnicz¹cy Józef Czyczerski w imieniu Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ poruszy³ kwestiê wype³nienia z³o¿onej obietnicy wyborczej ws. zniesienia podatku od wydobycia niektórych kopalin zwan¹ podatkiem od miedzi i srebra. Przypomnia³ o przedwyborczej deklaracji ws. podatku z 27 lipca 2015 r., gdzie przed wschodnim
szybem Zak³adów Górniczych Lubin ówczeni parlamentarzyci z³o¿yli
obietnicê. Pomimo dojcia Prawa i Sprawiedliwoci do w³adzy nic siê w tej
materii nie robi, a procedura legislacyjna nie ruszy³a nawet o krok, co
widaæ na za³¹czonym poni¿ej zdjêciu.

na pacyfikacjê Poznania, by otworzyæ ogieñ do zwyk³ych
ludzi. Zginê³o ponad 60 osób, czy to od razu czy potem od
ran. Represje objê³y wielu ludzi, przeladowano ich  przypomnia³ Andrzej Duda.
Ca³a Polska by³a za poznaniakami, bo powtarzano, ¿e
w³adza strzela do robotników
W ocenie prezydenta, mimo ¿e mo¿na mówiæ o przegranej batalii 28 czerwca, bo powstanie upad³o, to nie upadli
ludzie.  Nast¹pi³a pierwsza, niezale¿na eksplozja ducha.
Ca³a Polska by³a za poznaniakami, bo powtarzano, ¿e w³adza strzela do robotników, ¿e w³adza oszukuje, ¿e nie jest
w³adz¹ robotnicz¹, ¿e jest czerwon¹ oligarchi¹, istnieje tylko dla elity któr¹ sama tworzy, a nie dla pracuj¹cych Polaków  wskaza³ prezydent RP.

Zdjêcie strony sejmowej z informacj¹ o drodze legislacyjnej projektu PiS

Przypominaj¹c o zobowi¹zaniu politycznym w sprawie odci¹¿enia KGHM
Przewodnicz¹cy nawi¹za³ do planów  ju¿ zatwierdzonych  wyp³aty dywidendy przez KGHM w wysokoci 300 mln z³, co przy braku zmian w
kwestii podatku od niektórych kopalin jest kolejnym krokiem prowadz¹cym firmê na skraj przepaci. Przedstawiciele miedziowej Solidarnoci
mówili te¿ m.in. o nietrafionych inwestycjach, które ci¹¿¹ na Polskiej
Miedzi.
Zgodnie z zapowiedziami Klubu PiS, dojdzie do kolejnego spotkania z
przedstawicielami Ministerstw Finansów i Skarbu Pañstwa, na których
bêdzie mo¿na omówiæ kwestiê wype³nienia obietnicy dotycz¹cej podatku od miedzi i srebra oraz bardziej szczegó³owych spraw zwi¹zanych z
funkcjonowaniem przemys³u miedziowego.

Prezydent Andrzej Duda o Czerwcu 56:

Nast¹pi³a pierwsza,
niezale¿na eksplozja ducha

 Nast¹pi³a pierwsza, niezale¿na eksplozja ducha. Ca³a Polska by³a
za Poznaniakami, bo powtarzano, ¿e w³adza strzela do robotników, ¿e
w³adza oszukuje, ¿e nie jest w³adz¹ robotnicz¹, ¿e jest czerwon¹ oligarchi¹, istnieje tylko dla elity któr¹ sama tworzy, a nie dla pracuj¹cych Polaków  powiedzia³ podczas 60. rocznicy Czerwca 1956 roku w
Poznaniu, prezydent Andrzej Duda.
Prezydent Andrzej Duda wzi¹³ udzia³ w obchodach 60. rocznicy wybuchu
strajku, który rozpocz¹³ siê w Zak³adach Przemys³u Metalowego H. Cegielski Poznañ, w latach 1949-1956 nosz¹cych nazwê Zak³ady im. Józefa
Stalina. Strajk przerodzi³ siê w protest przeciwko w³adzy PRL. W wyniku
krwawego st³umienia protestu przez ludowe Wojsko Polskie dowodzonego przez wywodz¹cego siê z Armii Czerwonej genera³a Stanis³awa Pop³awskiego, zginê³o 57 osób.
Tak naprawdê chodzi³o o godnoæ ludzi dumnych, o godnoæ poznañskich robotników
 Jestemy tu, by oddaæ ho³d tym, którzy w tamtym czerwcu, tu w Poznaniu, domagali siê chleba i wolnoci, ale tak naprawdê chodzi³o o godnoæ
ludzi dumnych, o godnoæ poznañskich robotników  rozpocz¹³ prezydent.  Tu, w Wielkopolsce, ci specyficzni ludzie, którzy prowadzili pracê
organiczn¹, a potem dobrze przeprowadzili powstanie, przeprowadzili
pierwszy wielki strajk, przeciwko w³adzom komunistycznym  powiedzia³
Andrzej Duda.
W ocenie prezydenta strajk zacz¹³ siê dlatego, ¿e ludzie nie wytrzymali i
gwa³towne zareagowali na poni¿enie, ¿e w³adza wpycha³a ich w biedê,
nêdzê, ok³amywa³a ich i okrada³a.  I by³ ten wielki strajk, powiedzieli
nie. Wys³ali delegacjê do Warszawy, aby ustali³a godne warunki, ale za
delegacj¹ przyjecha³ minister, który powiedzia³, ¿e ustalenia s¹ nieaktualne  przypomnia³ prezydent.  Tego Poznaniacy nie wytrzymali. I zbierali
siê, byli nie tylko robotnicy, byli te¿ studenci, inteligenci, ca³e rodziny,
ponad sto tysiêcy ludzi. I tego tamta w³adza nie wytrzyma³a. Zgodzili siê

Andrzej Duda zaznaczy³, ¿e ta poznañska lekcja by³a podwalin¹ pod 68 rok, potem pod 70 za protesty w Gdañsku,
Szczecinie i Gdyni, potem pod 76 rok, potem pod powstanie Solidarnoci.  Dziêki temu robotniczemu nie odzyskalimy tê wolnoæ po 1989 roku  zauwa¿y³ prezydent.  Dzisiaj, patrz¹c na te wydarzenia, Polska sk³ada ho³d bohaterskim
poznaniakom, którzy nie bali siê kul i dzia³, mimo ¿e nie mieli broni. Sk³adam im g³êboki ho³d, bo to oni obudzili w Polakach wielkie pragnienie
wolnoci i suwerennoci  powiedzia³.
W wielu Wêgrach p³ynie ta kropelka polskiej krwi, oddanej w braterstwie i przyjani
Dziêkuj¹c za przybycie na uroczystoci prezydentowi Wêgier, Andrzej Duda
wskaza³, ¿e Wêgrzy, niesieni przyk³adem Polaków, po powstaniu w Poznaniu krzyczeli my te¿ chcemy wolnoci, ale nie chcemy Rosjan, wrogiej armii, chcemy byæ pañstwem wolnym, o wolnej gospodarce.  I
tego ju¿ komunistyczna w³adza ZSRR nie puci³a p³azem. Pola³a siê krew
w Budapeszcie i innych wêgierskich miastach  przypomnia³ prezydent.
 Powstanie wêgierskie zosta³o zmia¿d¿one, tysi¹ce ludzi straci³o ¿ycie,
posz³o do wiêzienia, wielu musia³o emigrowaæ  wskaza³. Prezydent Polski przypomnia³, ¿e wtedy Polacy stanêli na wysokoci zadania.  44
tony lekarstw polecia³y na Wêgry, 800 litrów krwi oddali Polacy dla swoich wêgierskich braci. W wielu Wêgrach p³ynie ta kropelka polskiej krwi,
oddanej w braterstwie i przyjani  zauwa¿y³ prezydent.
Doskonale wiemy, co oznacza wolnoæ, suwerennoæ i niepodleg³oæ
 ¯yjemy dzi w wolnych, dumnych krajach, ale obydwaj wiemy, jak i inne
kraje, które nie mia³y wolnoci, suwerennoci i niepodleg³oci, doskonale wiemy, co to oznacza wolnoæ, suwerennoæ i niepodleg³oæ. ¯e nasza
praca jest tak¿e po to, aby Polacy i Wêgrzy ¿yli w suwerennym, bezpiecznym kraju, ¿e to jedno z naszych najwa¿niejszych zadañ. O to tak¿e, ¿¹daj¹c chleba i wolnoci walczyli poznaniacy w 1956 roku. Za to dziêkuje im
Rzeczpospolita. Czeæ i chwa³a bohaterom!  zakoñczy³ prezydent Andrzej Duda.
www.telewizjarepublika.pl

Przewodnicz¹cy Piotr Duda w Ursusie:

Zabrak³o dialogu

- Jestemy tu by oddaæ ho³d bohaterom Czerwca 76. A tak¿e tym,
którzy w tym czasie zak³adali Komitet Obrony Robotników. Po raz
pierwszy robotnicy i inteligencja dzia³ali wspólnie. (...) - mówi³ Piotr
Duda przewodnicz¹cy KK podczas uroczystoci rocznicowych w Ursusie.
Zdaniem szefa Zwi¹zku robotnicy protestowali nie tylko przeciwko drastycznym podwy¿kom podstawowych artyku³ów, ale równie¿ dlatego, ¿e
chcieli byæ traktowani podmiotowo i z godnoci¹ oraz chcieli prawdziwego dialogu z w³adz¹. - Zabrak³o dialogu - mówi³ Piotr Duda.  Dialogu,
którego tak nam brakowa³o przez ostatnie 8 lat rz¹dów PO-PSL. Teraz
dialog wróci³. Rz¹dz¹cy dzisiaj musz¹ wiedzieæ, ¿e nie mo¿na pope³niaæ
tych samych b³êdów, które pope³nia³a poprzednia w³adza. Prezydent dzisiaj stoi na stra¿y dialogu spo³ecznego w naszym kraju. Ka¿dy poprzedni
prezydent te¿ tak powinien, ale jedynym który to wczeniej robi³ by³ prezydent Kaczyñski.
- Artyku³ 20 Konstytucji RP mówi, ¿e w Polsce obowi¹zuje nie gospodarka rynkowa, ale gospodarka spo³eczno-rynkowa, oparta nie tylko na w³asnoci prywatnej, ale tak¿e na solidarnoci i dialogu spo³ecznym - pod-

kreli³ Duda. Zaznaczy³, ¿e dzisiaj zwi¹zek zawodowy Solidarnoæ jest
kustoszem tej historii. - Nie jestemy tu dlatego, ¿e tak wypada. Jestemy
tutaj, bo czujemy to w sercach. I zawsze bêdziemy o tym pamiêtaæ. Podziêkowaniem dla bohaterów 1976 roku jest to, ¿e musimy realizowaæ
ich testament. On jest jasny dla nas. Godnoæ i podmiotowoæ pracownika oraz dialog spo³eczny. I tego jako S bêdziemy pilnowaæ - deklarowa³ przewodnicz¹cy.
W trakcie uroczystoci prezydent odznaczy³ za wybitne zas³ugi w dzia³alnoci na rzecz przemian demokratyczny w Polsce Krzy¿em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski Wojciecha Lasockiego, a Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski uczestników wydarzeñ 76 roku, Bogdana Cholewiñskiego, Miros³awa Cholewiñskiego, Stanis³awa D¹browskiego, Tadeusza Dominika, Eugeniusza Gawinka, Ryszarda Kowalskiego oraz Czes³awa Milczarka. Prezydenta reprezentowa³ szef BBN Pawe³
Soloch.
Uczestnicz¹cy w spotkaniu minister obrony narodowej Antoni Macierewicz podkreli³ z kolei, ¿e robotników, którzy stanêli w obronie narodu
polskiego spotka³y okrutne represje.  Widzielimy plecy sine od pa³,
ludzi, którzy nie byli w stanie chodziæ po 68, 96 godzinach pa³owania,
bicia, torturowania  mówi³ szef MON i doda³, ¿e naród polski w czasie
okupacji sowieckiej by³ spychany na margines nie tylko duchowy i polityczny, ale tak¿e ekonomiczny. - Mia³ byæ si³¹ robocz¹, mia³ byæ zasobem
niewolniczym dla sowieckiego imperium. Polskie fabryki mia³y pracowaæ
na chwa³ê i potêgê Zwi¹zku Sowieckiego, który d¹¿y³ do w³adania ca³ym
wiatem  podkreli³ szef MON.
red.hd, www.solidarnosc.org.pl

Audyt w Spó³kach
Skarbu Pañstwa cz. 3

Rz¹d przedstawi³ raport O stanie spraw publicznych i instytucji pañstwowych na dzieñ zakoñczenia rz¹dów koalicji PO-PSL (2007-2015),
czyli audyt omiu lat rz¹dów koalicji PO-PSL. W spó³kach skarbu pañstwa audyt przeprowadzi³ szef resortu Dawid Jackiewicz. Minister
zrelacjonowa³ w Sejmie odkryte w trakcie kontroli nieprawid³owoci.
Zaniedbania, rozdawnictwo, marnotrawienie pieniêdzy  to jedne z
grzechów g³ównych spó³ek zarz¹dzanych przez koalicjê PO-PSL. Tylko
w KGHM dosz³o do szeregu nieprawid³owoci w postaci wielomilionowych wynagrodzeñ zarz¹du, tworzenia dziesi¹tek jak nie setek
miejsc pracy w Biurze Zarz¹du, nietrafionych inwestycji zagranicznych, przez które Spó³ka jest ogromnie zad³u¿ona  to jedynie czêæ 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 wewnêtrznego audytu.
Grzech czwarty: prywata. I tutaj dochodzimy do kolejnego ciê¿kiego grzechu  rozpowszechnionej i tolerowanej na ka¿dym kroku prywaty. Niczym innym jak prywat¹ nale¿y okreliæ ca³odobow¹ ochronê prywatnej
posiad³oci prezesa jednej ze spó³ek Skarbu Pañstwa na koszt spó³ki
oczywicie. Tak sobie za¿yczy³ w kontrakcie prezes jednej z najwiêkszych
polskich firm, polskich spó³ek. Ca³odobow¹ ochronê mia³a równie¿ jego
rodzina i jego posiad³oæ, jak ju¿ wspomnia³em, na koszt spó³ki. Wspomnê tylko, ¿e zarobki tego pana, tego prezesa opiewa³y na kilka milionów
z³otych rocznie. Rozumiem, ¿e to by³o niewystarczaj¹ce wynagrodzenie,
¿eby zagwarantowaæ sobie ochronê na w³asny koszt, jeli czu³ siê zagro¿ony w jakikolwiek sposób.
Prywat¹ by³o p³acenie kartami s³u¿bowymi za us³ugi rekreacyjne, kosmetyczkê. Prywat¹ by³o p³acenie s³u¿bowymi pieniêdzmi za fryzjera, prywatne zakupy. Bo tak niestety by³o w wielu spó³kach. By³o to tym bardziej
bulwersuj¹ce, ¿e prezesi i zarz¹dy tych spó³ek zarabiali milionowe kwoty
w skali roku.
Grzech pi¹ty: ³amanie procedur. W Ministerstwie Skarbu Pañstwa wielokrotnie korzystano z us³ug firm doradczych, które by³y wykonywane za
darmo. Tyle tylko, ¿e ta szlachetnoæ  tak to nazwijmy  s³u¿y³a tak
naprawdê temu, by omijaæ Prawo zamówieñ publicznych. W konsekwen-

cji bowiem za te darmowe prace i us³ugi p³acono, tyle tylko ¿e by³y one
ukryte w innych zleceniach, tam gdzie ³atwiej by³o to zlecenie uzyskaæ,
wygraæ przetarg na ró¿nego rodzaju us³ugi.
Równie szlachetne pobudki odtr¹biono, kiedy Ministerstwo Skarbu Pañstwa postanowi³o wynaj¹æ zewnêtrzn¹ firmê, która mia³a pomóc w wyborze cz³onków rad nadzorczych do spó³ek Skarbu Pañstwa, do spó³ek
energetycznych. Pamiêtacie pañstwo, ile zamieszania robili moi poprzednicy, minister Aleksander Grad i jego nastêpcy, kiedy mówili o transparentnoci procesów przy wyborze cz³onków rad nadzorczych, zarz¹dów,
o tym, jak bardzo cywilizowane metody wprowadzili. Prawda polega na
tym, ¿e mimo i¿ zatrudniono firmê, mimo i¿ wy³onieni zostali kandydaci, a
rachunek za wykonan¹ us³ugê doradcz¹ w wysokoci 123 tys. zosta³
uregulowany, minister i tak dokona³ wyboru spoza tej listy. Takie dobre
przyk³ady zainspirowa³y pani¹ wiceprezes jednej ze spó³ek, która w sytuacji kiedy rada nadzorcza odmówi³a jej zakupu absolutnie luksusowej
limuzyny  tu brawa dla rady nadzorczej, ¿e zachowa³a tak¹ czujnoæ i
dba³oæ o grosz publiczny  pani wiceprezes wymusi³a ten zakup na
spó³ce zale¿nej, gdzie prezes i zarz¹d, oczywicie w obawie o swoje miejsca pracy, natychmiast to polecenie wykonali i samochód tak czy inaczej
trafi³ do pani prezes.
Brak dostatecznie szczelnych procedur w zarz¹dzaniu ryzykiem podatkowym doprowadzi³ do sytuacji, w której spó³ka Skarbu Pañstwa zosta³a
wpl¹tana w mechanizm wy³udzeñ VAT. Sprawa czeka na rozstrzygniêcie
w s¹dzie, ale niezale¿nie od ostatecznego wyroku Skarb Pañstwa straci³
na tym bezpowrotnie 160 mln z³.
Ci¹g dalszy w kolejnym numerze.

Reanimowani obroñcy
demokracji

Wydawa³o nam siê, ¿e wystarczy wygraæ wybory prezydenckie i parlamentarne, a wszystko siê zmieni jak za przys³owiow¹ czarodziejsk¹ ró¿d¿k¹.
Tak siê jednak nie sta³o. Z ka¿dym dniem coraz dobitniej widaæ, ¿e trwa
bezpardonowy atak w celu powrotu na utracone pozycje polityczne i
biznesowe przez wielkich obroñców demokracji, a wród nich przefarbowani banksterzy w tym ten, który wykrêci³ na przewalutowaniu franków kilkadziesi¹t tysiêcy ludzi, k³amczucha Kopacz, która w poszukiwaniu cia³ w tragedii smoleñskiej rzekomo przekopywa³a ziemiê na g³êbokoæ metra, czy zasêpiony Grzesiu, który w powrocie do w³adzy partyjnej
i ugruntowaniu swojej pozycji politycznej rozgniata swoich kolegów z
partii. Oni nie cofn¹ siê ani na krok, jeli nie bêd¹ przymuszeni albo pezez
siln¹ presjê spo³eczn¹, albo udowodnionymi s¹downie przekrêtami i prawomocnie orzeczonymi wyrokami skazuj¹cymi, a przez osiem lat uzbiera³o siê tego sporo. Ich powi¹zania omiornicze widaæ wyranie. Prawie
na ka¿dym szczeblu szeroko rozumianej administracji pañstwowej znajduj¹ nowych obroñców tak jak gdyby do¿ywotnio mieli przypisane stanowiska i przywileje.
Przez ostatnie kilka lat rz¹dzenia powsta³y tak silne powi¹zania polityczno-biznesowe, ¿e jak siê cz³owiek trochê bli¿ej przyjrzy niektórym sprawom, okazuje siê, ¿e wytworzono mechanizmy dzia³ania podobne do
tych wystêpuj¹cych w strukturach mafijnych. I nie dziwmy siê, ¿e
wrzeszcz¹ i organizuj¹ pod ró¿nymi szyldami marsze i wiece. W razie
potrzeby bêd¹ zmieniaæ has³a i twarze byle osi¹gn¹æ cel powrotu do
utraconego koryta. Jeszcze tylko brakuje, ¿eby w trakcie wieców robili
zbiórki pieniê¿ne na alimenciarza Kijowskiego by mia³ za co jedziæ i protestowaæ w Brukseli  choæ kto wie, byæ mo¿e takie zbiórki maj¹ regularnie miejsce... Obawiam siê tylko, ¿e jak czerwoni towarzysze, obroñcy
demokracji bêd¹ z takim natê¿eniem protestowaæ nie wytrzymaj¹ kondycyjnie do najbli¿szych wyborów samorz¹dowych. Bronek ze swoj¹ hrabin¹ Komorowsk¹ dalej s¹ pogr¹¿eni w bulu po przegranych wyborach, Olek bardzo nam s³abnie i ruchy jakie takie nie bardzo skoordynowane, do tego Bolek co w imiê demokracji chcia³by pa³owaæ robotników,
gdyby tylko mogli poratowaæ go przyjaciele od kieliszka Jaruzelski i Kiszczak. A my nie dawajmy oszukiwaæ siê tym, którzy przez wiele lat nami
manipulowali i okradali nas z ciê¿ko zarobionych pieniêdzy, oni broni¹
swoich interesów i tego by nie dobraæ siê im do du...
B. Nuciñski
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