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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

Dwudniowe posiedzenie
Rady Nadzorczej KGHM
Wrzeniowe posiedzenia Rady Nadzorczej KGHM skupi³o siê na wynikach finansowych oraz inwestycjach w Polsce i za granic¹. 29 wrzenia
Rada Nadzorcza zapozna³a siê z wynikami Spó³ki za 8 miesiêcy 2016 r.
oraz sytuacj¹ produkcyjn¹ i finansow¹ inwestycji za Oceanem Atlantyckim, w tym kopalni Sierra Gorda w Chile. 30 wrzenia odby³o siê dodatkowe spotkanie Rady Nadzorczej w G³ogowie, gdzie cz³onkowie RN zapoznali siê z sytuacj¹ przed uruchomieniem inwestycji w Hucie Miedzi, stanem technicznym oraz napotkanymi problemami. Obecnie trwa proces
przepinania w Hucie Miedzi G³ogów I pieca szybowego na piec zawiesinowy. Na ten moment produkcja nie jest uruchomiona, jednak¿e jeszcze
w padzierniku maj¹ byæ przeprowadzone pierwsze testy z czêciowym
podaniem koncentratu. Osi¹gniêcie pe³nej zdolnoci przerobowej planowane jest na przysz³y rok.

35. rocznica pacyfikacji
kopalni Rudna
W dniach 14-17 grudnia 1981 r. na szybach Rudna G³ówna i Rudna
Zachodnia blisko 6 tysiêcy górników protestowa³o przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. 17 grudnia 1981 r., cztery dni po wprowadzeniu stanu wojennego oddzia³y ZOMO wspierane przez wojsko
spacyfikowa³y strajk w Zak³adach Górniczych Rudna.
W³anie rozpoczê³y siê przygotowania do upamiêtnienia 35. ju¿ rocznicy
pacyfikacji kopalni Rudna. Po raz pierwszy odbêd¹ siê oficjalne uroczystoci wspó³organizowane przez KGHM. W sprawie g³os zabra³ jeden z
organizatorów, Przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi
NSZZ Solidarnoæ Józef Czyczerski: Ca³y czas dzia³a Komitet Organizacyjny, który jest odpowiedzialny za przygotowanie uroczystoci. Pragniemy podziêkowaæ w bardziej uroczysty sposób mieszkañcom Polkowic i
kap³anom, na których moglimy liczyæ 35 lat temu  to dziêki nim nie
dosz³o do rozlewu krwi. Dzieñ wczeniej zastrzelono górników w kopalni
Wujek, za³oga z Rudnej mia³a podzieliæ ich los. Bardzo nam zale¿y,
¿eby o pocz¹tkach drogi do wolnoci i ca³ym wydarzeniu us³yszeli m³odzi
ludzie. Oprócz uroczystoci rocznicowych zostanie ods³oniêta pami¹tkowa tablica przypominaj¹ca o tragicznych wydarzeniach.
W grudniowym numerze Pryzmatu przedstawimy historiê pacyfikacji i
opublikujemy harmonogram uroczystoci.

Kadrowy przerost
formy nad treci¹
Megalomania, neuronowe wizje, miliardy utopione w zagranicznych inwestycjach, niekompetencja, poczucie bezkarnoci i

buta To tylko wybrane cechy dzia³alnoci ekipy Herberta Wihelma Wirtha, które doprowadzi³y KGHM Polska Mied S.A. do
dna. Aby przetrwaæ podejmowane s¹ obecnie ró¿ne dzia³ania
zmierzaj¹ce do oszczêdnoci. Klasycznie w takich sytuacjach na
pierwszy rzut id¹ ograniczenia w planach inwestycyjnych. Nie
widaæ jednak by obecny zarz¹d mia³ wiêksz¹ ochotê na g³êbsz¹
analizê powstawania nieuzasadnionych kosztów w spó³ce, dla
wielu widocznych go³ym okiem. Wskazujemy dwie a nawet
trzy sprawy wymagaj¹ce uzdrowienia.
Jednym z wielu obszarów, z du¿ym potencja³em oszczêdnoci, jest
struktura organizacyjna spó³ki nieprzystosowana do zmieniaj¹cych
siê (na gorsze) uwarunkowañ. Nawet pobie¿na ocena schematu organizacyjnego Centrali budzi powa¿ne w¹tpliwoci. Ra¿¹cym jest
ulokowanie w nim tworu znanego dotychczas pod nazw¹ G³ogów
G³êboki Przemys³owy (GGP). Pytania rodz¹ siê same. Czy tzw. GGP
jest zak³adem górniczym z wymagan¹ prawem struktur¹? NIE. Czy
jest oddzia³em zak³adu górniczego? NIE. A zatem czym jest tzw.
GGP? Jest jednym z wielu departamentów Centrali pod nazw¹ Departament Udostêpniania Z³o¿a (GU), ale dzia³aj¹cego w ruchu
dwóch zak³adów górniczych: O/ZG Rudna i O/ZG Polkowice-Sieroszowice  taki niby podmiot wewnêtrzny, ale zewnêtrzny. Przy tym
nie wiedzieæ dlaczego w Centrali funkcjonuje dodatkowo odrêbna
trzyosobowa komórka (RW), której nadano nawê Program G³ogów
G³êboki +. Wskazany Departament (GU) zatrudnia 7 Nadsztygarów
Nadzoru Inwestycji ds. Górniczych i trzech ds. Mechanicznych, plus
czwarty Nadsztygar ds. Mechanicznych z Programu G³ogów G³êboki +. Oczywicie w GGP czyli Departamencie Udostêpniania Z³o¿a
s¹ jeszcze: Dyrektor, 2 G³ównych In¿ynierów, 3 specjalistów i 2 Nadsztygarów ds. Elektrycznych.
Dla porównania w kopalniach Lubin, Rudna i Polkowice-Sieroszowice, ³¹cznie w dzia³ach inwestycyjnych zatrudnionych jest, po
dwóch Nadsztygarów Nadzoru Inwestycji ds. Górniczych. Razem
szeciu. A wiêc mniej ni¿ w samym tzw. GGP. Przygl¹daj¹c siê takim
zjawiskom trudno nie zgodziæ siê z potocznym rozumowaniem, ¿e
tzw. GGP czyli Departament Udostêpniania Z³ó¿ wraz z Programem
G³ogów G³êboki +, jest porównywany do paso¿ytniczych komórek
rakowych na ¿ywych organizmach Oddzia³ów Rudna i PolkowiceSieroszowice. Mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e jedynym celem tworzenia takich dziwactw jest sposobem na ukrycie dobrze p³atnych etatów (dla kogo?). Do pracy w tzw. GGP oddelegowano (czy te¿ wypo¿yczono) czêæ pracowników z kopalñ, którzy wykonywali te same
zakresy czynnoci, w tych samych rejonach kopalni i bez dodatkowej i kosztownej etatowej nadbudówki. Nie jest te¿ tajemnic¹, ¿e ich
zarobki zatrudnionych na tych samych stanowiskach, ale ju¿ na
etatach Centrali, s¹ znacz¹co wy¿sze.
Kolejnym zabagnionym obszarem, wymagaj¹cym prawdziwie gospodarskiego spojrzenia, jest organizacja dzia³ów inwestycji i remontów w oddzia³ach górniczych.
Podstawowym zadaniem komórek inwestycyjno-remontowych kopalñ jest prowadzenie robót przygotowawczych, inwestycyjnych i
remontowych, zarówno pod ziemi¹ jak i na powierzchni, realizowane najczêciej przez firmy zewnêtrzne. Wynikaj¹ce z w³aciwoci
tych komórek uprawnienia i kwalifikacje osób nadzoru robót inwestycyjnych i remontowych s¹ takie same. Faktyczne obowi¹zki i odpowiedzialnoæ równie¿ s¹ identyczne. Zatem w jakim celu wyodrêbniono w strukturze kopalñ nadzory inwestycyjne (ID) i remontowe (IK), tworz¹c samodzielne komórki? W³aciwoci tych¿e przenikaj¹ siê wzajemnie, bowiem prawid³owa kwalifikacja robót na inwe-

stycyjne czy remontowe jest p³ynna, zale¿na od wielu czynników,
czêsto zale¿na od mo¿liwoci róde³ finansowania. Organizacja tych¿e s³u¿b w poszczególnych kopalniach jest niespójna. W O/ZG Polkowice-Sieroszowice dzia³ inwestycyjny, z G³ównym In¿ynierem 
kierownikiem dzia³u, zatrudnia do nadzoru robót do³owych: 3 Nadsztygarów górniczych, 2 Mechanicznych, 2 Elektrycznych i jednego
ds. telekomunikacji oraz Inspektora nadzoru. Inwestycje na powierzchni sprawuje Nadsztygar budowlany i 2 G³ównych specjalistów. Natomiast w Dziale Przygotowania i Koordynacji Remontów
(IK) kierowanego przez G³ównego In¿. Mechanika ds. Remontów 
kierownika dzia³u zatrudniony jest Nadsztygar ds. koordynacji remontów pod ziemi¹ oraz G³ówny specjalista i Inspektor równie¿ do
robót pod ziemi¹. Remonty powierzchniowe prowadzi 2 Inspektorów nadzoru budowlanego.
W kopalni Lubin dzia³ inwestycji, poza G³ównym In¿ynierem, roboty pod ziemi¹ nadzoruje 2 Nadsztygarów górniczych, 2 mechanicznych, 2 elektrycznych i jeszcze Inspektor Inwestycyjny i Specjalista. Dzia³ remontowy (IK) w O/ZG Lubin to G³ówny In¿ynier i trzech
Starszych inspektorów ze znacznikiem p/z. Rozumieæ nale¿y ¿e nadzoruj¹ równie¿ prace remontowe pod ziemi¹. Która z komórek (ID
czy IK) prowadzi remonty na powierzchni? Trudno rozpoznaæ. Chyba po trosze ka¿da z nich.
Jeszcze inaczej przedstawia siê organizacja dzia³ów inwestycji oraz
remontów w O/ZG Rudna. Dzia³ inwestycji to oczywicie G³ówny
In¿ynier, a poza tym 2 Nadsztygarów górniczych, 2 mechanicznych,
2 elektrycznych i 2 teletechnicznych. Nadzór powierzchniowy sprawuj¹ Nadsztygar budowlany i instalacyjny. Dzia³em remontów (IK)
kieruje (uwaga) G³ówny In¿. Inwestycji  kierownik dzia³u remontów pod ziemi¹ oraz 1 G³ówny specjalista, 2 Starszych inspektorów
pod ziemi¹ oraz jeden ds. technicznych na powierzchni. Razem 16
osób. Mimo to na portalu KGHM og³oszono zapotrzebowanie na
zatrudnienie do dzia³u remontów nastêpne 2 osoby. A wystarczy³oby sensownie zagospodarowaæ istniej¹ce zasoby specjalistów. A
mo¿e by tak zatrudniaæ mniej pracowników, ale lepiej wynagradzanych? Nad komórkami inwestycyjno-remontowymi w ka¿dym oddziale s¹, a jak¿e, G³ówni In¿ynierowie ds. Inwestycji i Remontów
(IR).
Pomimo posiadania wyspecjalizowanych s³u¿b nadzoru inwestycyjnego i koordynacji remontów prowadzone s¹ równie¿ inwestycje i remonty si³ami komórek ruchowych kopalñ, powo³anymi jakby
siê mog³o wydawaæ, do innych zadañ. Ale to ju¿ temat do odrêbnego rozwa¿ania.
Niby ten sam schemat organizacyjny dla wszystkich kopalñ, a we
wszystkich jeden wielki misz-masz. ¯adnej logiki, z wyj¹tkiem tego,
¿e im wiêcej komórek tym wiêcej do obsadzenia stanowisk kierowniczych. Mo¿e i nie by³oby w tym nic dziwnego. W koñcu oddzia³y
maj¹ jak¹ cz¹stkê autonomii, gdyby nie to, ¿e w Centrali powo³ano
do ¿ycia (a mo¿e i do jakiej pracy) a¿ 5 wyspecjalizowanych s³u¿b
w randze departamentów i wydzia³ów, odpowiedzialnych za szeroko rozumian¹ politykê kadrow¹.
Ciekawe czy nasze spostrze¿enia, dotycz¹ce organizacji dzia³ów inwestycyjno-remontowych w oddzia³ach, znalaz³yby potwierdzenie
np. przez Departament ds. Zarz¹dzania Kapita³em Ludzkim (DL)? A
mo¿e mia³by co do powiedzenia Departament Zarz¹dzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeniami (LW)? Równie¿ Departament
Rozwoju Kadr (LK) powinien wnieæ co interesuj¹cego do uporz¹dkowania istniej¹cego ba³aganu. Do aktywnoci w temacie zachêcamy tak¿e Wydzia³ Wynagrodzeñ i Strategii Motywacyjnych
(LWw) oraz Wydzia³ Strategicznego Planowania Zasobami Ludzkimi (LWz). Zapewne ta iloæ departamentów kadrowych wymaga
powo³ania departamentu ds. koordynacji departamentów i chyba
tylko przez niedopatrzenie jeszcze tego nie uczyniono. Podobnie
jak kopalnie, chaos organizacyjny dotyka sam¹ Centralê, w której
w³aciwoci i kompetencje wszelkiej maci departamentów s¹ mêtne i przenikaj¹ siê wzajemnie. Równie¿ tu potrzebna jest pilna inwentaryzacja zasobów. Tylko kto by siê tym zaj¹³? Wynik audytu
móg³by siê okazaæ dla wielu bardzo bolesny. Organizacja Centrali
sprawia wra¿enie jakby jej zarz¹dzanie ustawione by³o wy³¹cznie
pod sam¹ siebie. Taki swoisty organizacyjny narcyzm.
Wskazuj¹c nieprawid³owoci oczekujemy na podjêcie skutecznych
dzia³añ, zmierzaj¹cych do ich eliminacji, a ewentualnych odpowiedzi w stylu: Tak by³o, tak jest i tak bêdzie, Rêce precz od Centrali
itp. nie przyjmujemy.

ZWR ¿yje... przeprowadzkami
Polkowice, Kopalniana 1  to tutaj mieci siê siedziba Zak³adów
Wzbogacania Rud. Od kilku miesiêcy przy Kopalnianej 1 trwaj¹ liczne przeprowadzki ró¿nych dzia³ów. Sprawa mog³aby nie dziwiæ, gdyby nie pewien fakt i pos³u¿ê siê przyk³adem dzia³u, który jest niechlubnym przeprowadzkowym rekordzist¹. Tak siê sk³ada, ¿e to ju¿
bêdzie czwarta zmiana biura tego dzia³u. Trzecie piêtro, drugie piêtro, parter i kolejne przekwaterowanie. Malowanie cian, zakup nowych mebli, wymiana tabliczek jest na porz¹dku dziennym.
Jaki jest cel tych przeprowadzek? Po fakcie okazuje siê, ¿e pomieszczenie
jest zbyt ma³e? Byæ mo¿e niezbyt du¿e s¹ okna przez co nas³onecznienie
jest niewystarczaj¹ce? Albo widok z okien szybko siê nudzi? Pytanie
brzmi: kto jest odpowiedzialny za tê b³azenadê? Czy¿by jakie osoby
chcia³y siê wybiæ lub pokazaæ jak s¹ wa¿ne? Tak z tego wynika, ¿e dzieje
siê to za przyzwoleniem pracodawcy, który broni tego chorego pomys³u
jak niepodleg³oci, jakby w tym zak³adzie wa¿niejszych spraw do za³atwienia nie by³o. Wspomniany rekordowy dzia³  dotyczy to równie¿
innych dzia³ów  Oddzia³u produkcyjnego jakim jest ZWR zamiast sprawnie funkcjonowaæ i zajmowaæ siê kluczowymi dla funkcjonowania sprawami bezpieczeñstwa, doprowadza do sytuacji, w której kontakt jest
utrudniony dla pracowników. Przeprowadzki zdaj¹ siê byæ priorytetow¹
kwesti¹, podczas gdy dzia³ nie skupia siê na najwa¿niejszej roli do której
zosta³ powo³any. Pracownicy liczyli na zmiany personalne, a nie zmiany
pokoi.
Na sprawê trzeba te¿ spojrzeæ przez pryzmat generowanych kosztów.
KGHM zmaga siê z problemami, zad³u¿enie ronie i trzeba dop³acaæ do
zagranicznych inwestycji. Mimo to znajduj¹ siê pieni¹dze na pomys³y
¿ywcem wyjête z Monty Pythona! Po ilu przeprowadzkach skoñczy siê
ten ob³êd?

O górnictwie kr¹¿¹ legendy
O perspektywie rozwoju bran¿y wydobywczo-energetycznej (wêglowej) i uprawnieniach górników: trzynastej pensji, Barbórce, wczeniejszych emeryturach  z Waldemarem Sopat¹, cz³onkiem Komisji
Krajowej NSZZ Solidarnoæ i przewodnicz¹cym S w kopalni Sobieski, rozmawia Andrzej Berezowski z Tygodnika Solidarnoæ.
(...)
 Wraca siê jednak do pomys³u ³¹czenia energetyki z górnictwem.
 Ale realia rynkowe s¹ zupe³nie inne. Trzeba by³o robiæ konsolidacje,
kiedy by³a koniunktura na wêgiel. Wówczas jednak rz¹dz¹cy zamiast myleæ o tym, jak w d³ugim okresie zapewniæ rozwój górnictwa i energetyki,
pieniêdzmi zarobionymi przez kopalnie ³atali dziurê bud¿etow¹. Na przyk³ad w 2013 roku do bud¿etu pañstwa z bran¿y górniczej odprowadzono
7 mld 152 mln 694 tys. z³. Rz¹dy, choæ by³y w³acicielem górnictwa i
energetyki, ograbia³y je z ca³ego zysku, zamiast zachowywaæ siê jak gospodarz i czêæ pieniêdzy przeznaczyæ na inwestycje i przygotowaæ zak³ady na okres dekoniunktury. Kopalnie nie mog¹ byæ dzi dochodowe, jeli
w czasie koniunktury w³aciciel nie pozostawi³ odpowiednich rodków
na inwestycje.
 Przeciwnicy konsolidacji twierdz¹, ¿e po³¹czenie energetyki z górnictwem zabije wolny rynek na wêgiel.
 Kopalnie i elektrownie s¹ zdane na siebie. Co stoi na przeszkodzie, aby
by³y wspólnie zarz¹dzane? Inteligentna konsolidacja górnictwa i energetyki to jedyny sposób na zapewnienie Polsce bezpieczeñstwa energetycznego kraju. Spó³ki energetyczne po³¹czone z górnictwem zdecydowanie
³atwiej przejd¹ przez kryzys i bêd¹ bardziej konkurencyjne ni¿ ma³e, rozdrobnione podmioty wobec firm zachodnich.
 Niektóre kraje stawiaj¹ na energiê z odnawialnych róde³.
 Energetyka oparta na odnawialnych ród³ach energii nigdy nie zagwarantuje Polsce bezpieczeñstwa energetycznego, bo produkcja energii z
OZE bêdzie zawsze produkcj¹ niewystarczaj¹c¹. Energetyka polska musi
byæ oparta na wêglu, gdy¿ jest to nasze jedyne dobro narodowe, a zanim
powstan¹ elektrownie j¹drowe, mini¹ lata wietlne.
 Unia Europejska promuje odnawialne ród³a energii kosztem konwencjonalnych.
 Nie jestem przeciwnikiem Unii Europejskiej, ale urzêdnicy i politycy w
Brukseli musz¹ zrozumieæ, ¿e ka¿de pañstwo musi mieæ prawo do korzystania z tych zasobów, które posiada. W Hiszpanii, Portugalii i W³oszech

s³oñce wieci du¿o silniej ni¿ u nas w skali roku i tam mo¿na stawiaæ
farmy s³oneczne, Holandia jest krajem najbardziej wietrznym, wiêc mo¿na
tam budowaæ farmy wiatrowe. Naszym zasobem jest wêgiel. Unia nie
mo¿e nam zakazaæ korzystania z niego. Du¿o osób twierdzi, ¿e wêgiel jest
reliktem. Tymczasem w Polsce pojawiaj¹ siê prywatni inwestorzy, którzy
widz¹ w kopalniach ród³o zysku i chc¹ je budowaæ.
 Mówi Pan o problemach wa¿nych dla ca³ej gospodarki.
 Nie mo¿emy dopuciæ do zniszczenia polskiej energetyki opartej na
wêglu, bo to spowoduje uzale¿nienie od zagranicznych konsorcjów biznesowych. Nie mam z³udzeñ, ¿e jeli stan¹ siê monopolist¹ na polskim
rynku, bêd¹ dyktowa³y wysokie, ksiê¿ycowe ceny, jak na przyk³ad dzisiaj
dzieje siê to z gazem. Nie mo¿emy te¿ liczyæ na to, ¿e w przypadku kryzysu
energetycznego jakie pañstwo podzieli siê z nami energi¹. Ka¿dy kraj
chêtnie sprzedaje, gdy posiada nadwy¿ki, ale nigdy nie sprzeda energii,
gdy nie mo¿e zaspokoiæ potrzeb w³asnego kraju. Solidarnoæ Unii Europejskiej w tym zakresie nie istnieje.
 Polska polityka energetyczna to przewiduje?
 Strategicznej polityki energetycznej w Polsce do tej pory nie by³o widaæ.
Obecna w³adza chce to zmieniæ i zaczê³a czêciowe dzia³ania.
 Dobrymi chêciami jest piek³o wybrukowane.
 Nie da siê jednak w rok odbudowaæ czego, co przez 20 lat by³o zaniedbywane. Trzeba te¿ pamiêtaæ, ¿e obecna sytuacja na rynku energetycznym nie sprzyja zmianom. Czêæ decyzji niekorzystnych dla wêgla zapad³o w poprzednich latach w Brukseli i teraz trudno bêdzie je odkrêciæ.
Dlatego trudno zarzucaæ obecnemu rz¹dowi, ¿e po roku nie widaæ efektów jego pracy. Przede wszystkim trwa dialog miêdzy górnikami i rz¹dem,
czego do tej pory nie by³o.
Rozpoczêto wspóln¹ politykê w zakresie zarz¹dzania energetyk¹ i górnictwem. Obie bran¿e zarz¹dzane s¹ dzi przez jedno ministerstwo. To zapewni lepsz¹ koordynacjê dzia³añ oraz wypracowanie spójnej strategii
dla ca³ego sektora energetycznego.
 Mam wra¿enie, ¿e osoby pracuj¹ce na umowach mieciowych chêtnie zamieni³yby siê z górnikami. Tyle siê mówi o ich przywilejach.
 Nic nie stoi na przeszkodzie, aby osoby z innych bran¿ zrzesza³y siê i
negocjowa³y lepsze warunki zatrudnienia, to gwarantuje im ustawa o
zwi¹zkach zawodowych. Niech nie zazdroszcz¹, ¿e górnicy potrafi¹ siê
zorganizowaæ. Nie zgadzam siê z okreleniem przywileje górnicze. wiadczenia górników wynikaj¹ z zak³adowych uk³adów zbiorowych pracy.
 Górnicy wczeniej mog¹ przechodziæ na emerytury...
 Wczeniejsza emerytura wynika z tego, ¿e górnik ¿yje rednio kilka lat
krócej. Ka¿dego zapraszam, aby spróbowa³ popracowaæ w kopalni, gdy¿
nie jest to zawód zakazany. To ciê¿ka, niszcz¹ca zdrowie praca. Przykro mi,
gdy o pracy i uprawnieniach górników wypowiadaj¹ siê czêsto osoby,
które nie maj¹ podstawowej wiedzy i nie znaj¹ górnictwa. Tak jak nie
wyobra¿am sobie 65-letniego stra¿aka czy policjanta w akcji, tak nie wyobra¿am sobie 65-letniego górnika zje¿d¿aj¹cego do pracy pod ziemi¹.
Mitem te¿ jest, ¿e górnik po latach spêdzonych w kopalni mo¿e siê przekwalifikowaæ na listonosza czy kierowcê tira.
 A trzynastki, czternastki, nagroda Barbórkowa?
 Trzynastej pensji w górnictwie nie ma ju¿ od 23 lat, a czêsto takie zarzuty
padaj¹ z ust osób, które nie maj¹ podstawowej wiedzy o bran¿y.
Czternasta pensja wynika z zapisów ZUZP, co miesi¹c jest odk³adana z
p³acy zasadniczej 1/12 wynagrodzenia, aby jednorazowo wyp³aciæ j¹
górnikowi za ciê¿k¹ pracê. To nie s¹ dodatkowe rodki. Pochodz¹ z funduszu p³acy.
Roczny przychód górnika nie zale¿y od iloci wp³at i innych wiadczeñ,
lecz od ich wysokoci. Jakie to ma znaczenie, w ilu ratach w roku kto
bierze pensje? Czy krytykanci te¿ by krzyczeli, jeli górnik taki sam przychód roczny otrzymywa³by w 6 pensjach? To zwyczajny populizm i obra¿anie ciê¿kiej pracy górnika. Tym, co wiadczy o dochodzie górnika, jest
tak naprawdê roczne sprawozdanie PIT.
Barbórka jest nagrod¹ bran¿ow¹. W innych bran¿ach pracownicy równie¿ dostaj¹ nagrody z okazji swoich wi¹t bran¿owych i nikt tego nie
krytykuje. Nie jest te¿ prawd¹, ¿e czternasta pensja i nagroda Barbórkowa
nie maj¹ systemu motywacyjnego, co czêsto pojawia siê w informacjach
na temat uprawnieñ górniczych. Barbórkowa przyznawana jest za nienagannie przepracowany ca³y rok. Adekwatna do wk³adu pracy ka¿dego
górnika. Jeli górnik chorowa³ lub przepracowa³ mniej dni ni¿ inni, to nie
dostanie ca³ej nagrody Barbórkowej, tylko jej czêæ. Nagroda bêdzie wów-

czas proporcjonalnie mniejsza.
 Panuje pogl¹d, ¿e na wczeniejsz¹ emeryturê sk³ada siê ca³e spo³eczeñstwo.
 Górnicy, jak wszyscy inni, p³ac¹ sk³adki ZUS, podatki. Górnictwo jako
jedyna bran¿a jest ob³o¿one a¿ 32 ró¿nymi obci¹¿eniami podatkowymi.
Zosta³o te¿ wyliczone, ¿e dziêki pracy jednego górnika mog¹ siê utrzymaæ
trzy rodziny, powstaj¹ lokalne przedsiêbiorstwa i rozwija siê sektor us³ug.
(...)

Aktualnoci
Nagrody PIP przyznane
Przedstawiciele Solidarnoci Wojciech Zawadzki (Region Zag³êbie Miedziowe) i Krzysztof Dola zostali wyró¿nieni przez G³ównego Inspektora
Pracy G³ównego nagrod¹ im. Haliny Krahelskiej.
Wojciech Zawadzki od 2011 roku jest Regionalnym Koordynatorem ds.
bhp. Pracuje w Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach jako
in¿ynier zarz¹dzania bezpieczeñstwem pracy oraz nauczyciel praktycznej
nauki zawodu. Od roku 2004 pe³ni funkcjê Zak³adowego Spo³ecznego
Inspektora Pracy, to ju¿ jego trzecia kadencja. Od 2010 r. prowadzi szkolenia dla spo³ecznych inspektorów pracy.
(...)
Nagroda im. Haliny Krahelskiej przyznawana jest przez G³ównego Inspektora Pracy za wybitne osi¹gniêcia w dziedzinie prewencji zagro¿eñ zawodowych, nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, wynalazczoci,
projektowania i wdra¿ania bezpiecznych technik i technologii w zakresie
ochrony pracy, a tak¿e popularyzacji prawa pracy i ochrony zdrowia oraz
bezpieczeñstwa pracy. Halina Krahelska, polska dzia³aczka spo³eczna by³a
autork¹ Tez do dzia³alnoci inspekcji pracy w odrodzonej Polsce.
-----------8 procent ludzi ma dostêp do czystego powietrza
9 na 10 ludzi ¿yje w otoczeniu, w którym poziom zanieczyszczenia powietrza jest nadmierny, co przyczynia siê do wystêpowania m.in. udarów,
chorób serca i raka p³uc, informuje wiatowa Organizacja Zdrowa (WHO).
92 procent mieszkañców Ziemi oddycha powietrzem, którego zanieczyszczenie przekracza ustalone przez WHO normy okrelaj¹ce limity drobnych cz¹stek sta³ych (PM2,5).
W najwiêkszym stopniu dotyczy to Azji Po³udniowo-Wschodniej, krajów
po³o¿onych we wschodniej czêci Morza ródziemnego i zachodniego
Pacyfiku. Poza obiema Amerykami, we wszystkich innych regionach wiata
mniej ni¿ 20 procent ludnoci ¿yje w miejscach, w których jakoæ powietrza odpowiada normom WHO.
Raport opiera siê na danych z 3 tysiêcy miejsc na ca³ym wiecie. Zosta³
przygotowany we wspó³pracy z brytyjskim uniwersytetem w Bath. Dr
Maria Neira, szefowa departamentu zdrowia publicznego w WHO, podkreli³a, ¿e istniej¹ rozwi¹zania tego stanu rzeczy. Jak sprecyzowa³a, chodzi o bardziej zrównowa¿one systemy transportu, zarz¹dzania odpadami, wykorzystywania przez gospodarstwa domowe pieców i czystszych
paliw, a tak¿e energiê odnawialn¹ i redukcjê zanieczyszczeñ.
WHO szacuje, ¿e z zanieczyszczeniem powietrza ma zwi¹zek ok. 3 mln
zgonów rocznie. Prawie 90 proc. tych zgonów przypada na kraje o niskim
lub rednim dochodzie, a niemal dwa zgony na trzy na regiony Azji Po³udniowo-Wschodniej i zachodniego Pacyfiku.
-----------Polki chêtnie rodz¹ dzieci. W Wielkiej Brytanii
Na jedn¹ Polkê mieszkaj¹c¹ w Wielkiej Brytanii przypada ponad troje
dzieci. W Polsce - 1,3. Socjolog dr Roch Dunin-W¹sowicz zwraca uwagê
na ró¿nicê miêdzy dzietnoci¹ na Wyspach i w Polsce. W Wielkiej Brytanii
na jedn¹ Polkê przypada 3,3 dziecka (wed³ug badañ brytyjskiego urzêdu
statystycznego z 2015 roku), w Polsce 1,3. - Je¿eli mamy upatrywaæ
przyczyn tej rozbie¿noci, to chyba najwa¿niejsza jest rola pañstwa socjalnego w Wielkiej Brytanii, to, ¿e obowi¹zek szkolny zaczyna siê ju¿ w 4.
roku ¿ycia, a opieka przedszkolna jest dostêpna dla trzylatków i dwulatków, to u³atwia kobietom ³¹czenie ¿ycia zawodowego z ¿yciem domowym - wyjania.
Wród imigrantek Polki rodz¹ najwiêcej dzieci. Przesz³o 3 proc. dzieci
urodzonych co roku w Wielkiej Brytanii to s¹ dzieci polskich matek. Dziecko tam urodzone automatycznie staje siê brytyjskim obywatelem, gdy
przynajmniej jeden z rodziców pracuje i przebywa w Zjednoczonym Królestwie minimum 5 lat. Polska spo³ecznoæ jest najwiêksz¹ mniejszoci¹

narodow¹ Wielkiej Brytanii.

------------

Bezrobocie w UE
Bezrobocie w lipcu w Unii Europejskiej wynios³o 8,6 procent, w strefie
euro natomiast 10,1 procent Europejczyków pozostaje bez pracy, podaje
portal biznes.onet.pl. Sytuacja nie zmieni³a siê w porównaniu z zesz³ym
miesi¹cem, ale poprawi³a siê w porównaniu z ubieg³ym rokiem.
W lipcu zesz³ego roku bezrobocie w Unii by³o prawie o jeden punkt procentowy wy¿sze, podobnie jak w strefie euro. Obecne dane to najlepsze
wyniki we Wspólnocie od marca 2009 roku, a w Eurolandzie od lipca
2011 roku. Jednak mimo poprawy sytuacji na rynku pracy, w Unii wci¹¿
jest ponad 21 milionów bezrobotnych, wród nich 4-milionowa grupa
m³odych ludzi, do 25 roku ¿ycia.
Najmniejsze bezrobocie jest na Malcie i wynosi 3,9 procent, oraz w Czechach i w Niemczech, gdzie nieznacznie przekracza 4 procent. W Polsce w
lipcu bezrobocie wynios³o dok³adnie tyle, ile rednia w Unii Europejskiej
 8,6 procent. Wed³ug Eurostatu najgorsza sytuacja pod tym wzglêdem
jest w Grecji, gdzie pracy nie mia³o 23,5 procent obywateli, choæ ostatnie
dane, które ma unijny urz¹d, pochodz¹ z maja. Nastêpnie jest Hiszpania,
tam w lipcu bezrobocie wynios³o 19,5 procent.
-----------Polska nie przyjê³a uchodców i nic nam za to nie grozi
Do tej pory Polska nie przyjê³a ani jednego uchodcy z prawie siedmiu
tysiêcy, które próbowano nam narzuciæ. Co wiêcej, w Brukseli przyznaj¹,
¿e w zwi¹zku z tym nie gro¿¹ Polsce ¿adne kary, jakimi straszono kraje, jeli
nie przyjm¹ przydzielonych im kwot imigrantów.
Jak poda³o RMF FM, Polska oraz ca³a Grupa Wyszehradzka wygra³y bataliê ws. uchodców. Nasz kraj nie przyj¹³ dotychczas ani jednego imigranta
z przypisanej nam kwoty siedmiu tysiêcy  na któr¹ zgodzi³ siê rz¹d POPSL  i nic nam za to nie grozi. Okazuje siê, ¿e Komisja Europejska nie
pozwie Polski do unijnego Trybuna³y Sprawiedliwoci, bo dotychczas
¿aden kraj, nawet Niemcy, nie wywi¹za³ siê z ustaleñ. Wszystko wskazuje
te¿ na to, ¿e tak¿e pomys³ ogromnych kar finansowych dla pañstw, które
odmówi¹ przyjêcia uchodców, nie zostanie zrealizowany. RMF FM dowiedzia³o siê, ¿e przeciwko karom opowiedzia³y siê ju¿ 22 kraje!
Niedawno Konrad Szymañski, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych, mówi³ o propozycji Polski na rozwi¹zanie kryzysu migracyjnego: Z naszej strony jest oferta, mylê bardzo uczciwa. Proponujemy, by Unia Europejska mia³a swoj¹ odpowied na kryzys migracyjny, bo
to jest kryzys prawdziwy. Proponujemy, by te instrumenty by³y dobrane
tak, by ka¿de pañstwo mog³o zaoferowaæ to, co mo¿e zaoferowaæ naprawdê. Czyli, aby porzuciæ sztywn¹ politykê, opart¹ na relokacji uchodców wewn¹trz Unii Europejskiej, a skupiæ siê na tym, co naprawdê ³¹czy,
czyli na polityce na granicach zewnêtrznych Unii.
Do b³êdów ws. polityki migracyjnej przyznali siê w ostatnich dniach Jean
Claude Juncker oraz Angela Merkel. Je¿eli bym mog³a, cofnê³abym czas
o wiele, wiele lat wstecz tak, by móc siê wspólnie z niemieckim rz¹dem i
wszystkimi odpowiedzialnymi lepiej przygotowaæ  powiedzia³a kanclerz Niemiec, nawi¹zuj¹c do kryzysu zwi¹zanego z uchodcami.
hd,
solidarnosc.org.pl

Mówili za nas
Nieprzerwanie od 34 lat zawsze w trzeci¹ sobotê i niedzielê wrzenia
na Jasnej Górze w Czêstochowie gromadz¹ siê ludzie wiata pracy
na Ogólnopolskiej Pielgrzymce. To 34 lata temu po raz pierwszy na
Jasn¹ Górê przyprowadzi³ pracowników Huty Warszawa b³. ks. Jerzy
Popie³uszko, dzisiejszy patron NSZZ Solidarnoæ. By³ czas w historii naszego Narodu kiedy drêczeni na ró¿ne sposoby, szykanowani za swoje pogl¹dy moglimy komunikowaæ siê ze sob¹ pod
skrzyd³ami kocio³a i ludzi kocio³a, m.in. dziêki kardyna³owi Stefanowi Wyszyñskiemu, ks. Suchowalcowi, Ojcu w. Janowi Paw³owi
II czy wspomnianemu wczeniej b³ogos³awionemu ksiêdzu Jerzemu Popie³uszce. To on przecie¿ na odprawianych przez siebie mszach

za Ojczyznê gromadzi³ zawsze tysi¹ce m³odych ludzi mówi¹c odwa¿nie o problemach, szacunku do drugiego cz³owieka i pracy. To by³y
proste s³owa, które trafia³y do ludzi pracy, jednoczy³y ich coraz bardziej. Rozumieli znaczenie tych s³ów, rodzi³o siê wród nich poczucie wielkiej si³y  prawdziwa Solidarnoæ. W³anie dlatego oprawcy komunistyczni postanowili zamordowaæ ks. Jerzego Popie³uszkê, bo myleli, ¿e morduj¹c ks. Jerzego zamorduj¹ równie¿ si³ê i moc
jednocz¹cego siê wiata pracy, p³omieñ wolnoci wypisany w sercach robotników i na sztandarach Solidarnoci.
Mimo ró¿nych represji stanu wojennego przychodzi³y pewnie chwile s³aboci i zw¹tpienia. Nauka ks. Jerzego w naszych sercach jednak przetrwa³a, my dalej tak jak nas uczy³ chcemy i na ile to mo¿liwe
staramy siê z³o dobrem zwyciê¿aæ. Solidarnoæ by³a, jest i bêdzie, bo
jest zawsze i wszêdzie potrzebna. Tylko czy wiat pracy zda egzamin
z Solidarnoci?
Nuciñski

W wieku 42 lat tragicznie odszed³ od nas
29 wrzenia 2016 r.
pracownik Przedsiêbiorstwa Budowy Kopalñ

p. Pawe³ Moryñ
Kondolencje i wyrazy szczerego ¿alu
dla rodziny i bliskich sk³ada
Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ PeBeKa
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi
NSZZ Solidarnoæ
oraz redakcja Pryzmatu

W wieku 44 lat tragicznie odszed³ od nas
23 wrzenia 2016 r.
pracownik Przedsiêbiorstwa Budowy Kopalñ

p. Pawe³ Piechowiak
Kondolencje i wyrazy szczerego ¿alu
dla rodziny i bliskich sk³ada
Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ PeBeKa
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi
NSZZ Solidarnoæ
oraz redakcja Pryzmatu

W wieku 27 lat tragicznie odszed³ od nas
23 wrzenia 2016 r.
pracownik Przedsiêbiorstwa Budowy Kopalñ

p. Tomasz wiercz
Kondolencje i wyrazy szczerego ¿alu
dla rodziny i bliskich sk³ada
Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ PeBeKa
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi
NSZZ Solidarnoæ
oraz redakcja Pryzmatu
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