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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

Zdecydowany sprzeciw trzech cz³onków rady nadzorczej reprezentuj¹cych za³ogê do przyjêtego przez Radê Nadzorcz¹
KGHM Polska Mied S.A. bud¿etu na rok 2009.

W Biurze Zarz¹du KGHM Polska Mied S.A. 26 lutego 2009
roku zakoñczono negocjacje wskanika przyrostu przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia na rok 2009.

Rada Nadzorcza Spó³ki na posiedzeniu w dniu 23 lutego 2009r. zatwierdzi³a przed³o¿ony przez Zarz¹d Bud¿et Spó³ki na 2009 rok.
Podczas poniedzia³kowego g³osowania nad bud¿etem - cz³onkowie
rady nadzorczej z wyboru za³ogi Józef Czyczerski, Leszek Hajdacki i Ryszard Kurek zostali przeg³osowani w sprawie podjêcia uchwa³y Rady Nadzorczej przyjmuj¹cej bud¿et KGHM Polska Mied S.A. na rok 2009 .
Reprezentuj¹c w radzie nadzorczej interesy pracownicze uznali, ¿e proponowana przez zarz¹d Spó³ki bud¿et narusza w sposób istotny interes
pracowniczy.
Wobec powy¿szego zg³osili zdanie odrêbne do zatwierdzonego przez
radê bud¿etu.
W zdaniu odrêbnym uwa¿aj¹, ¿e:
1. Wynik finansowy Spó³ki zosta³ niedoszacowany z powodu przyjêcia
zani¿onych przez Zarz¹d KGHM parametrów makroekonomicznych
(cena miedzi i kurs dolara).
Przyjête przez Zarz¹d za³o¿enia na rok 2009 zak³adaj¹: rednioroczne
notowania miedzi- elektrolitycznej 3 200 USD/t, rednioroczny kurs
walutowy 2,90 z³/USD.
2. Nieuzasadnione jest obni¿enie o 334 osoby stanu zatrudnienia na koniec 2009r.
W opracowanym przez Zarz¹d i przyjêtym przez radê bud¿ecie obni¿a
siê zatrudnienie w roku 2009 o 334 pracowników.
3. Nie do przyjêcia jest dla zwi¹zkowców budowanie zysku netto na poziomie 488 milionów z³otych poprzez obni¿enie kosztów pracy o 271
milionów z³otych.
Zarz¹d planuje uzyskaæ zmniejszenie p³ac poprzez ograniczenie zatrudnienia i zmniejszenie pracy w nadgodzinach oraz obni¿enie wynagrodzeñ pracowniczych.
4. Dzia³aniem na szkodê za³ogi jest obni¿enie nak³adów na inwestycje
odtworzeniowe w górnictwie o 35% oraz ograniczenie inwestycji odtworzeniowych Huty Miedzi Legnica i Huty Miedzi G³ogów w stosunku do 2008r. Decyzja ta spowoduje zaprzestanie produkcji w 2011r. w
Hucie Miedzi Legnica.
5. Bezkrytyczne dzia³ania inwestycyjne w projekty górnicze poza granicami Polski, zaskutkuj¹ wielomiliardowym zad³u¿eniem, a w konsekwencji utrat¹ p³ynnoci finansowej Spó³ki.
Dla Zarz¹du g³ównym elementem planowanych inwestycji kapita³owych jest zakup zagranicznej kopalni miedzi, w celu uzyskania dodatkowego koncentratu do produkcji miedzi.
6. Traktowanie KGHM Polska Mied S.A. jako bank inwestycyjny, który ma wspó³finansowaæ du¿e projekty energetyczne np. budowê elektrowni na wêgiel kamienny spowoduje drena¿ finansów Spó³ki i koniecznoæ zaci¹gniêcia drogich kredytów na dzia³alnoæ nie zwi¹zan¹
z produkcj¹ miedzi.
Zarz¹d chce realizowaæ inwestycje w bran¿y energetycznej poprzez
budowê i uruchomienie elektrowni gazowych na potrzeby energetyczne Spó³ki i budowê du¿ej elektrowni wêgla kamiennego.
7. Niedopuszczalnym jest akceptowanie przez Zarz¹d dalszego wzrostu
kosztu jednostkowego produkcji miedzi z w³asnego koncentratu przy
obni¿eniu kosztów pracy o 271 milionów z³otych.

Wed³ug prognozy Zarz¹du zysk netto wypracowany przez za³ogê Polskiej Miedzi w roku 2009 wyniesie ok. 500 milionów.
Zwi¹zki Zawodowe dzia³aj¹ce w KGHM Polska Mied S.A. prowadz¹c
negocjacje w dobrej wierze i z poszanowaniem strony pracodawcy nie
uzyska³y przyrostu przeciêtnej p³acy pracowniczej poprzez wspólne ustalenie wskanika wzrostu przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia.
Przypominamy, ¿e wszystkie organizacje zwi¹zkowe dzia³aj¹ce w
KGHM wypracowa³y wspólne stanowisko (za wyj¹tkiem ZZPTiA Dozór), umo¿liwiaj¹ce utrzymanie realnej p³acy pracowniczej w Polskiej
Miedzi, na poziomie niepowoduj¹cym jej spadku, w wyniku prognozowanej inflacji na 2009r.
Stanowisko pozwalaj¹ce zachowaæ za³odze pewien status wynagrodzeñ w stosunku do wzrostu redniej p³acy w kraju i inflacji zosta³o 11
lutego przed³o¿one Zarz¹dowi KGHM Polska Mied S.A.:

Bud¿et Polskiej Miedzi Wskanik ustali Zarz¹d

Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ popiera stanowisko zajête przez przedstawicieli za³ogi w Radzie Nadzorczej
i podejmie stosowne dzia³ania zabezpieczaj¹ce za³ogê i Spó³kê przed
skutkami nieodpowiedzialnych decyzji.

Wskanik wzrostu przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w roku
2009 powinien wynosiæ 8% i byæ realizowany poprzez kwotowy wzrost
stawek osobistego zaszeregowania od 1 stycznia br. Sk³adka odprowadzana przez pracodawcê na Pracowniczy Program Emerytalny powinna wzrosn¹æ do 5%.
Zwi¹zkowe Stanowisko zosta³o przekazane pracodawcy podczas negocjacji wskanika.
Zarz¹d KGHM pod kierownictwem prezesa Miros³awa Krutina odmówi³ stronie zwi¹zkowej jakiegokolwiek przyrostu p³acy pracowniczej.
Utrzymanie przez Zarz¹d Spó³ki zerowego wzrostu p³acy, spowoduje,
¿e wynagrodzenia pracownicze w Polskiej Miedzi nie pozostan¹ na dotychczasowym poziomie, lecz siê zmniejsz¹, ze wzglêdu m.in. na ni¿sz¹
wyp³atê dodatkowej nagrody za wypracowany zysk.
Wobec nie ustalenia wzrostu przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w drodze negocjacji zwi¹zków z pracodawc¹, do 10 marca Zarz¹d sam
ustali wskanik.
Ostatnio Zarz¹d prezesa M. Krutina czêsto powo³uje siê na historiê
KGHM - jak to p³aca w Polskiej Miedzi w latach 2001-2006 ros³a. A my
proponujemy, aby prezes zerkn¹³ na osi¹gniêty przychód i zysk Polskiej Miedzi za rok 2000 i wprowadzone podwy¿ki stawek oraz wskanik roku 2001 oraz porówna³ do osi¹gniêtego zysku (2,9 miliarda z³.)
i przychodu (11,5 miliarda z³.) za rok 2008 i wprowadzi³ w roku 2009
porównywalne podwy¿ki.
Za³odze przypomnimy, ¿e np. :
1. Przychody za 2000 rok wynios³y 4 miliardy 98 milionów, a zysk netto
618 milionów.
2. Rada Ministrów ustali³a maksymalny wskanik przyrostu wynagrodzenia na rok 2001 na poziomie 9,2%.
3. Zarz¹d KGHM prezesa Krzemiñskiego ustali³ wskanik wzrostu przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia na poziomie 11,1% Wzrost
stawek osobistego zaszeregowania od miesi¹ca marca w wysokoci
12%.
W zwi¹zku z ustaleniem przez Radê Ministrów wskanika przyrostu
przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia na 2009r. na poziomie 8%
oraz prognozowanym zyskiem netto na poziomie 500 milionów - Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ zwraca siê do
Zarz¹du o utrzymanie proporcji redniej p³acy w Spó³ce do redniej
p³acy w kraju. Stanie siê to mo¿liwe po zrealizowaniu postulatu zwi¹zkowego.

W strategii KGHM Polska Mied S.A. przed³o¿onej przez
Zarz¹d prezesa M. Krutina i zatwierdzonej g³osami
cz³onków Rady Nadzorczej Skarbu Pañstwa Huta Miedzi Legnica do likwidacji.

Przysz³oæ Polskiej Miedzi
Inwestycje w kopalnie za granic¹  najlepiej w Ameryce Po³udniowej,
Inwestycje w energetykê  elektrownie gazowe na potrzeby w³asne, elektrownie wiatrowe, du¿a elektrownia na wêgiel kamienny i mo¿e atomowa.
W zatwierdzonej g³osami Skarbu Pañstwa strategii KGHM Polska
Mied S.A. na lata 2009  2018 jest wizja Zarz¹du KGHM Polska
Mied S.A. do³¹czenia do grupy du¿ych, globalnych producentów
miedzi, poprzez zwiêkszenie produkcji miedzi w koncentracie do ok.
700 tys. ton.
KGHM miêdzynarodowym potentatem
Wed³ug planu Zarz¹du w polskich kopalniach i zak³adach przeróbczych ma byæ produkowany koncentrat w iloci ponad 400 tysiêcy, a pozosta³a iloæ w kopalniach zagranicznych, których KGHM
Polska Mied S.A. jeszcze nie posiada (wypracowane przez za³ogê
Polskiej Miedzi w Polsce, a wydatkowane setki milionów z³otych na
intratn¹ afrykañsk¹ inwestycjê w Kongo - przepad³y bezpowrotnie). Zarz¹d planuje kupiæ czynn¹ kopalniê miedzi za granic¹, a najlepiej dwie. Ile przyjdzie za nie zap³aciæ? Jeszcze nie wiadomo, ale
na inwestycje w planowanym okresie przeznacza siê 19,5 miliarda

z³otych!
Nie ma nic za darmo
Planowane inwestycje maj¹ byæ finansowane poprzez obni¿enie
nak³adów inwestycyjnych w polskie huty miedzi oraz pobranie kredytu bankowego.
KGHM potentatem energetycznym
Zarz¹d Polskiej Miedzi planuje inwestycje w bran¿y energetycznej, w szczególnoci poprzez:
· realizacjê inwestycji zwi¹zanej z budow¹ elektrociep³owni gazowych w G³ogowie i Polkowicach, co ma zaspokoiæ w 25% zapotrzebowania Spó³ki na energiê elektryczn¹,
· budowê elektrowni opalanej wêglem kamiennym (dwa bloki energetyczne na wêgiel kamienny, o mocy 8001000 MW ka¿dy)  w
Polsce. Negocjacje trwaj¹, Zarz¹d liczy na podpisanie wstêpnej
umowy pod koniec roku. Budowa potrwa cztery lata. Koszt jednego bloku mo¿na szacowaæ na ponad 5 miliardów z³,
· budowê elektrowni wiatrowej pod Toruniem.
D³ugookresowo Zarz¹d planuje osi¹gn¹æ ok. 3% udzia³ w rynku
energii w Polsce.
KGHM pozostaje w telekomunikacji
Strategia prezesa to lista pobo¿nych ¿yczeñ, które nie maj¹ odzwierciedlenia w rzeczywistoci. Jedyn¹ szans¹ na jej realizacjê jest
powa¿ne zad³u¿enie spó³ki, co mo¿e okazaæ siê zgubne. Zwiêkszenie
w³asnych mocy produkcyjnych do 700 tys. ton miedzi rocznie i zakup kopalñ to wydatek 5-6 miliarda z³. Spó³ka chce te¿ realizowaæ
inne kosztowne inwestycje, jak budowa pieca zawiesinowego. Sk¹d
na to wemie pieni¹dze? Jeli chodzi o zaanga¿owanie w du¿y projekt energetyczny, spó³ka jest tu niejako sprowadzona do roli banku.
KGHM potrzebuje bezpiecznych decyzji, a tu zaserwowano nam strategiê wysokiego ryzyka. mówi Przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ i cz³onek
rady nadzorczej KGHM z wyboru za³ogi Józef
Czyczerski i po chwili dodaje  Bojê siê o przysz³oæ naszej Polskiej Miedzi. Ju¿ w tym roku
Zarz¹d planuje zmniejszenie zatrudnienia w Spó³ce 334 osoby, a do koñca 2011r. wygasi siê piece w Hucie Miedzi Legnica. A co z ludmi tam
pracuj¹cymi? Dlatego nie zgadzam siê z uchwalon¹ strategi¹ i zg³osi³em zdanie odrêbne. Wprawdzie sam, ale nie po raz pierwszy.

W Polsce okolo 30 proc. chorych nie
realizuje recept, poniewaz nie staæ ich
na wykup leków

Nadzieja
na lek

Nie zabierajcie nam leków, pozwólcie
¿yæ! Czy czeka nas eutanazja?
 takie dramatyczne wpisy umiecili pacjenci w protecie przeciwko nowym przepisom,
które zagra¿aj¹ funkcjonowaniu aptek z lekami-darami, prowadzonych przez Stowarzyszenie Lekarze Nadziei, maj¹ce siedzibê w Krakowie. W ci¹gu dwóch miesiêcy pod krakowskim protestem podpisa³o siê kilkaset osób.
To ludzie, których nie staæ na kupowanie leków w aptekach komercyjnych. Nasza apteka
darów nie jest ¿adn¹ konkurencj¹ dla aptek komercyjnych, poniewa¿ ludzie, stoj¹cy w d³ugich
kolejkach, niekiedy na deszczu i mrozie, wyczekuj¹cy na otwarcie naszej placówki, aby otrzymaæ darmowy lek, i tak nie pójd¹ do miejskich
aptek, bo po prostu nie majà pieniêdzy.  mówi
prof. Zbigniew Ch³ap, przewodnicz¹cy i za³o¿yciel Stowarzyszenia Lekarze Nadziei, prezentuj¹c pliki zapisanych gêsto rubryk petycji.

Od stanu wojennego
W stanie wojennym aptek darów w ca³ym kraju by³o kilkadziesi¹t.
Obecnie funkcjonuje ich niewiele. Choæ nie idzie to w parze ze spadkiem zainteresowania. Prowadzona przez Stowarzyszenie, najbardziej
znana w Krakowie Apteka Darów-Leków na os. Dywizjonu 303, do
niedawna rocznie realizowa³a ponad 20 tys. recept. Obecnie o 70
proc. mniej. W d³ugiej kolejce po bezp³atne leki ustawiaj¹ siê bezrobotni, emeryci, rencici, ludzie ¿yj¹cy w wielkiej biedzie. Tej w Polsce po 89 roku, niestety nie brakuje. Zabrakn¹æ za to mo¿e wkrótce
leków z darów. Powód? Zmiany w przepisach. Tych krajowych i zagranicznych. Od dawna nie przychodz¹ transporty z Niemiec. Usta³y
transporty z Ameryki. Od nowego roku nie przychodz¹ leki z Francji,
gdzie z dniem 1 stycznia 2009 roku wesz³o w ¿ycie rozporz¹dzenie
tamtejszego ministerstwa zdrowia zmieniaj¹ce system pozyskiwania i dystrybucji niewykorzystanych leków.
To rozporz¹dzenie w praktyce koñczy funkcjonowanie dotychczasowego francuskiego systemu recyklingu leków. Dotychczas,
te pochodz¹ce z laboratoriów, hurtowni i aptek, po pozytywnej ocenie komisji farmaceutycznej, by³y wysy³ane do krajów potrzebuj¹cych pomocy. Teraz to niemo¿liwe. Kawalerowie Maltañscy, od których otrzymywalimy od ponad 26 lat transporty leków, w³anie zlikwidowali swoje magazyny w Wersalu, pal¹c tysi¹ce ton nadaj¹cych
siê do u¿ycia lekarstw  relacjonuje profesor Ch³ap.
Nowe prawo
Do tego dosz³y polskie, powsta³e w oparciu o zalecenia UE i WHO,
restrykcyjne rozporz¹dzenia Ministerstwa Zdrowia dotycz¹ce sprowadzania leków ze zbiórek i ich redystrybucji. To wszystko grozi aptekom darów likwidacjà. Co w ich miejsce? Wiadomo, ¿e ich klientela, to ludzie, którzy nie s¹ w stanie wykupywaæ w polskich aptekach
niezwykle drogich, dro¿szych ni¿ w krajach UE, leków.
Polskie stowarzyszenia i fundacje prowadz¹ce ostatnie ju¿ apteki darów s¹ bezradne wobec tych nowych przepisów. Wprowadzono
je, argumentuj¹c, ¿e leki mog¹ byæ le przechowywane, mieæ w efekcie zmienione dzia³anie na skutek procesów chemicznych zachodz¹cych pod wp³ywem temperatury lub wiat³a. Ja mogê tylko powiedzieæ, ¿e przez 20 lat prowadzenia aptek darów nikt siê nie zatru³, nie
by³o ¿adnych reklamacji. Leki przechowujemy w bardzo dobrych,
odpowiednich warunkach. Ka¿dy lek, który otrzymujemy, jest wiele
razy ogl¹dany przez nasz zespó³ farmaceutów. Moim zdaniem sytuacja wymaga decyzji, której podstaw¹ powinno byæ zrozumienie sytuacji spo³ecznej. Leki musz¹ byæ dostêpne dla tej czêci spo³eczeñstwa, która z powodu biedy nie ma szans zaspokojenia swoich potrzeb  podkrela szef Stowarzyszenia Lekarzy Nadziei.
O skali tych potrzeb najlepiej wiedz¹ medycy na co dzieñ stykaj¹cy siê z dramatami pacjentów.
Wydaje siê, ¿e lek jest tani, bo kosztuje 1 z³ dziennie. Ale czy jest
taka choroba, któr¹ mo¿na leczyæ jednym lekiem? Najczêciej s¹ to
schorzenia powi¹zane ze sob¹, wymagaj¹ce stosowania kilku leków.
A wtedy to ju¿ nie jest 1 z³ dziennie, tylko 67 z³, a nawet wiêcej. W
skali miesi¹ca, to kilkaset z³otych  mówi lek. med. Robert Kleszcz,
z przychodni rejonowej NZOZ Ugorek w Krakowie.
Sposób na przetrwanie
Co zatem robi¹ pacjenci? Doktor Kleszcz przedstawia ca³¹ paletê
ich zachowañ. Nie za¿ywaj¹ leków. Rezygnuj¹. Za¿ywaj¹ okresowo.
Odstawiaj¹ je samodzielnie. Przerywaj¹ leczenie. Wykupuj¹ tylko niektóre. Poszukuj¹ tanich aptek, tañszych zamienników tzw. Leków generycznych produkowanych nie przez w³aciciela patentu, lecz kogo
innego i trochê inn¹ metod¹. Najubo¿si mog¹ liczyæ na pomoc
MOPS. Pomoc spo³eczna przyznaje zasi³ki celowe na zakup leków i
stara siê dotrzeæ z t¹ informacj¹ do potencjalnych zainteresowanych.
Taki zasi³ek mo¿na uzyskaæ raz w miesi¹cu. Obowi¹zuje tu jednak
restrykcyjne kryterium dochodowe: 351 z³ na osobê w gospodarstwie wspólnym lub 477 z³ netto w gospodarstwie jednoosobowym.
Aby uzyskaæ taki zasi³ek, trzeba zg³osiæ siê do pracownika socjalnego. Ten rozezna sytuacjê bytow¹ w wywiadzie rodowiskowym
w miejscu zamieszkania. Na tej podstawie wydawana jest decyzja o
przyznaniu zasi³ku  wyjania Marta Chechelska, rzecznik MOPS w
Krakowie.
Nawet jeli komu uda siê spe³niæ te kryteria (wiele emerytur to
przecie¿ a¿ 600700 z³!) to taka procedura ³¹czy siê z koniecznoci¹ pokonania pewnego progu psychologicznego. Tote¿, mimo ze o
zasi³ek celowy mog¹ staraæ siê równie¿ osoby nieznacznie przekraczaj¹ce kryterium dochodowe, nie wszyscy siê na taki krok decyduj¹.
Jak robi¹ to inni
Na Zachodzie osoby ubezpieczone nie tylko korzystaj¹ z darmowej opieki lekarskiej, ale i leki s¹ za darmo lub za symboliczn¹ op³at¹.
Szczelny system praktycznie uniemo¿liwia nadu¿ycia i niekontrolowany wyciek pieniêdzy. Przypisanie do konkretnej polisy ubezpie-

czeniowej i roczne rozliczenie daje pacjentowi orientacjê, co dzieje
siê z jego pieniêdzmi. Polscy pacjenci takiej orientacji nie maj¹, za to
na nich, w praktyce, spada ciê¿ar finansowy kosztów leków. Sprawa
ma kilka aspektów. M.in. apteki narzucaj¹ mar¿e. A przecie¿ nie
wszystkie leki s¹ drogie w produkcji. Pokane s¹ tylko koszta opracowania nowego leku, ale producent stara siê odbiæ je sobie w cenie
innowacyjnego leku. I to zwykle mu siê udaje. Do czasu, a¿ uka¿e siê
medykament w wersji generycznej. Jednoczenie ludzi kol¹ w oczy
ekskluzywne budynki, samochody czy wysokie pensje w NFZ, odbiegaj¹ce standardem od jakoci us³ug oferowanych pacjentom. Na tym
nie koñcz¹ siê paradoksy. Bo, przyk³adowo, pensjonariusz domu
pomocy spo³ecznej, alkoholik, który nigdy nie pracowa³ i nie posiada
emerytury, ma zapewniony przez pañstwo byt, dach nad g³owa i
opiek´ lekarsk¹. Z pañstwowej kasy op³acane s¹ te¿ potrzebne mu
leki. Takiej komfortowej sytuacji nie ma cz³owiek, który przepracowawszy 40 lat pobiera emerytur´ ok. 700 z³, nie wystarczaj¹c¹ na
zaspokojenie elementarnych potrzeb ¿yciowych.
Przy wysokich wskanikach wzrostu gospodarczego jestemy
krajem ludzi ubogich. Do tego stopnia, ¿e bieda czêci spo³eczeñstwa zagra¿a zdrowiu, a nawet ¿yciu  puentuje profesor.
W poszukiwaniu nadziei
Brak apteki, to koniec ¿ycia biednych ludzi  wpisa³a dr¿¹c¹
rêk¹ jedna ze starszych osób korzystaj¹cych z apteki leków-darów w
Nowej Hucie.
Nale¿a³oby stworzyæ spo³eczny zespó³, który zajmowa³by siê
zbiórk¹ leków pochodz¹cych np. z koñcówek produktów wytwarzanych przez zak³ady farmaceutyczne. Wiem doskonale, ¿e one niszcz¹
setki kilogramów lekarstw, które nie s¹ rozprowadzane do aptek.
Podobnie postêpuj¹ du¿e hurtownie. Niewielka grupa ludzi mog³aby
zorganizowaæ zbiórkê a nastêpnie przekazywaæ te skontrolowane
farmaceutycznie leki do aptek leków-darów. By³aby to bardzo cenna,
inicjatywa krakowska konkretnej pomocy ludziom  przedstawia
swój pomys³ na utrzymanie funkcjonowania aptek z darami przewodnicz¹cy Stowarzyszenia Lekarze Nadziei.
Oprócz pomocy charytatywnej, na pewno najbardziej potrzebne jest dzi systemowe rozwi¹zanie problemu dostêpu do opieki
zdrowotnej i leków ludziom p³ac¹cym latami na ten cel podatki
tak, by pañstwo wywi¹zywa³o siê wobec obywateli ze swojego
elementarnego obowi¹zku, jakim jest ochrona ich zdrowia i ¿ycia.
Na pewno te¿ unijne i miêdzynarodowe prawne normy nie mog¹
byæ wprowadzane wybiórczo i chaotycznie, powoduj¹c w efekcie
ludzkie dramaty.

Osoby internowane w stanie wojennym mog¹ w dowolnym terminie ubiegaæ siê o odszkodowanie i zadoæuczynienie.

Bezterminowo po
odszkodowanie

Sejm 19 grudnia 2008r. - wyd³u¿y³ bezterminowo okres, w którym osoby internowane w stanie wojennym i represjonowane za
dzia³alnoæ na rzecz niepodleg³ego bytu pañstwa polskiego bêd¹
mia³y mo¿liwoæ wyst¹pienia z ¿¹daniem o odszkodowanie i zadoæuczynienie.
Zgodnie z ubieg³oroczn¹ nowelizacj¹ z 2007r., osoby represjonowane lub skazane w latach 1944-1989 w zwi¹zku z dzia³alnoci¹ na
rzecz niepodleg³oci Polski mog³y staraæ siê o odszkodowanie w
wysokoci do 25 tys. z³, a z wnioskiem o jego przyznanie wyst¹piæ
tylko do 18 listopada 2008r..
Ustawa o uznaniu za niewa¿ne orzeczeñ wydanych wobec osób
represjonowanych dotyczy nie tylko orzeczeñ s¹dów, ale te¿ orzeczeñ kolegiów ds. wykroczeñ. Z jej zapisów i z prawa do odszkodowania mog¹ korzystaæ tak¿e osoby internowane w stanie wojennym.
O tym, czy danej osobie przys³uguje odszkodowanie czy nie i jego
wysokoæ ustala s¹d.
Mog¹ o nie ubiegaæ siê osoby, które nie zosta³y skazane, a znalaz³y siê w wiêzieniu, a tak¿e ma³¿onkowie, dzieci i rodzice poszkodowanych. Wysokoæ odszkodowania nie jest ograniczona w przypadku osób, które w zwi¹zku z dzia³alnoci¹ niepodleg³ociow¹ ponios³y
mieræ.

O godny odpoczynek na emeryturze w lipcu 2005r. protestowali polscy górnicy.

Emerytura dla górnika

G³ówna batalia rozegra³a siê w Warszawie podczas lipcowego posiedzenia Sejmu. Pod jego siedzib¹ Górnicy upomnieli siê o swoje
emerytalne prawa, gdy¿ rz¹dz¹ca wówczas SLD by³a przeciwna uchwaleniu górniczych emerytur.
W roku 2005, gdy Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ nawo³ywa³a w Polskiej Miedzi do udzia³u w pikiecie o górnicze
prawa emerytalne, pose³ na Sejm z SLD Ryszard Zbrzyzny prowadzi³ dzia³ania destrukcyjne maj¹ce na celu zbojkotowanie górniczej pikiety. W swoich odezwach, wyjazd do Warszawy w obronie s³usznych górniczych praw
emerytalnych nazywa³ wycieczk¹ krajoznawcz¹ - po nic. Górnicy jednak
nie g³upcy i swój rozum maj¹, nie pos³uchali i pojechali.
Huk petard, ryk syren przekona³ ostatecznie pos³ów z SLD, ¿e z górnikami nie ma ¿artów, o swoje potrafi¹ siê upomnieæ. I tak mamy w ustawie
o emeryturach i rentach z FUS rozdzia³ przyznaj¹cy ze wzglêdu na nara¿enie zawodowe - górnikom, wczeniejsze emerytury.
Zg³aszane przez naszych czytelników du¿e zainteresowanie tematem
emerytur górniczych, powoduje, ¿e drukujemy obowi¹zuj¹ce obecnie przepisy. Obszernoæ materia³u nie pozwala nam na wydrukowanie w jednym
Pryzmacie ca³oci unormowañ prawnych dlatego bêd¹ one roz³o¿one na
kolejne Pryzmaty.
Co uwa¿a siê z pracê górnicz¹?
Art. 50c.
1. Za pracê górnicz¹ uwa¿a siê zatrudnienie:
1) pod ziemi¹ w kopalniach wêgla, rud, kruszców, surowców ogniotrwa³ych, glin szlachetnych, kaolinów, magnezytów, gipsu, anhydrytu, soli kamiennej i potasowej, fosforytów oraz barytu;
2) pod ziemi¹ i przy g³êbieniu szybów w przedsiêbiorstwach budowy
kopalñ okrelonych w pkt 1 oraz pod ziemi¹ w przedsiêbiorstwach
i innych podmiotach wykonuj¹cych dla tych kopalñ roboty górnicze
lub przy budowie szybów;
3) pod ziemi¹ w przedsiêbiorstwach monta¿owych, przedsiêbiorstwach
maszyn górniczych, zak³adach naprawczych i innych podmiotach
wykonuj¹cych dla kopalñ okrelonych w pkt 1 podziemne roboty
budowlano-monta¿owe, roboty przy naprawie maszyn i wdra¿aniu
nowych urz¹dzeñ; pracownikom zatrudnionym w tych przedsiêbiorstwach, zak³adach i innych podmiotach uznaje siê za pracê górnicz¹
te miesi¹ce zatrudnienia, w których co najmniej po³owê dniówek
roboczych przepracowali pod ziemi¹;
4) na odkrywce w kopalniach siarki i wêgla brunatnego przy rêcznym
lub zmechanizowanym urabianiu, ³adowaniu oraz przewozie nadk³adu i z³o¿a, przy pomiarach w zakresie miernictwa górniczego oraz
przy bie¿¹cej konserwacji agregatów i urz¹dzeñ wydobywczych, a
tak¿e w kopalniach otworowych siarki oraz w przedsiêbiorstwach i
innych podmiotach wykonuj¹cych roboty górnicze dla kopalñ siarki
i wêgla brunatnego, na stanowiskach okrelonych w drodze rozporz¹dzenia przez ministra w³aciwego do spraw zabezpieczenia spo³ecznego, w porozumieniu z ministrem w³aciwym do spraw gospodarki i ministrem w³aciwym do spraw Skarbu Pañstwa;
5) pod ziemi¹ na stanowiskach dozoru ruchu oraz kierownictwa ruchu
kopalñ, przedsiêbiorstw i innych podmiotów okrelonych w pkt 13, a tak¿e w kopalniach siarki i wêgla brunatnego oraz w przedsiêbiorstwach i innych podmiotach, o których mowa w pkt 4, na stanowiskach okrelonych w drodze rozporz¹dzenia przez ministra w³aciwego do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem w³aciwym do spraw Skarbu Pañstwa i ministrem w³aciwym do spraw
zabezpieczenia spo³ecznego;
6) w charakterze cz³onków dru¿yn ratowniczych kopalñ okrelonych
w pkt 1 i 4, mechaników sprzêtu ratowniczego tych dru¿yn oraz w
charakterze ratowników zawodowych w stacjach ratownictwa górniczego;
7) na stanowiskach maszynistów wyci¹gowych na szybach oraz na
stanowiskach sygnalistów na nadszybiach szybów w kopalniach,
przedsiêbiorstwach i innych podmiotach okrelonych w pkt 1 i 2;
8) na stanowiskach pracy pod ziemi¹ w nieczynnych kopalniach wymienionych w pkt 1;
9) na stanowiskach instruktorów zawodu w górniczych polach szkoleniowych pod ziemi¹ oraz w kopalniach siarki i wêgla brunatnego.
2. Za pracê równorzêdn¹ z prac¹ górnicz¹ uwa¿a siê:

1) zatrudnienie na stanowiskach wymagaj¹cych kwalifikacji in¿yniera lub technika w zakresie górnictwa w urzêdach górniczych, je¿eli zatrudnienie jest zwi¹zane z wykonywaniem czynnoci inspekcyjno-technicznych w kopalniach, przedsiêbiorstwach i innych
podmiotach okrelonych w ust. 1 pkt 1-4, pod warunkiem uprzedniego przepracowania w kopalniach, przedsiêbiorstwach i innych
podmiotach okrelonych w ust. 1 pkt 1-4 co najmniej 10 lat pod
ziemi¹, na odkrywce w kopalniach siarki lub wêgla brunatnego, a
tak¿e w kopalniach otworowych siarki albo na stanowiskach dozoru lub kierownictwa ruchu;
2) zatrudnienie przy innych pracach, nie d³u¿sze ni¿ 5 lat, do których
pracownicy wykonuj¹cy prace okrelone w ust. 1 i w pkt 1 i 2
przeszli w zwi¹zku z likwidacj¹ kopalni, zak³adu górniczego, przedsiêbiorstwa lub innego podmiotu, o którym mowa w ust. 1 pkt 14.
3. Za pracowników zatrudnionych na stanowiskach wymagaj¹cych kwalifikacji in¿yniera lub technika w zakresie górnictwa w jednostkach
organizacyjnych okrelonych w ust. 2 pkt 1 uwa¿a siê osoby, które
posiadaj¹ tytu³ in¿yniera lub technika i s¹ zatrudnione zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami w zakresie górnictwa.
4. Okresy pracy górniczej wymienionej w ust. 1 pkt 1-4 wykonywanej za
granic¹ traktuje siê na równi z okresami takiej pracy wykonywanej w
kraju, je¿eli spe³nione s¹ warunki okrelone w ustawie, wymagane do
uwzglêdnienia tych okresów pracy przy ustalaniu prawa do wiadczeñ.
Kiedy przys³uguje emerytura górnicza bez wzglêdu na wiek?
Art. 50e.
1. Prawo do górniczej emerytury, bez wzglêdu na wiek i zajmowane stanowisko, przys³uguje pracownikom, którzy pracê górnicz¹ wykonywali pod ziemi¹ stale i w pe³nym wymiarze czasu pracy przez okres
wynosz¹cy co najmniej 25 lat, z uwzglêdnieniem ust. 2.
2. Do okresów pracy górniczej, o której mowa w ust. 1, zalicza siê tak¿e
okresy:
1) niezdolnoci do pracy z tytu³u wypadku przy pracy albo z tytu³u choroby zawodowej, za które wyp³acone zosta³o wynagrodzenie lub zasi³ek
chorobowy albo wiadczenie rehabilitacyjne,
2) czasowego oddelegowania pracowników, o których mowa w art. 50c
ust. 1 pkt 6, do zawodowego pogotowia ratowniczego w Centralnej
Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu, w KGHM Polska Mied
S.A. Oddzia³ Jednostka Ratownictwa Górniczo-Hutniczego w Lubinie
lub w okrêgowych stacjach ratownictwa górniczego - bezporednio
poprzedzone prac¹ górnicz¹ wykonywan¹ pod ziemi¹ stale i w pe³nym wymiarze czasu pracy, przypadaj¹ce w czasie trwania stosunku
pracy.
3. Prawo do emerytury, o której mowa w ust. 1, przys³uguje pod warunkiem, ¿e pracownik nie przyst¹pi³ do otwartego funduszu emerytalnego albo z³o¿y³ wniosek o przekazanie rodków zgromadzonych na
rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za porednictwem Zak³adu, na dochody bud¿etu pañstwa.
cd  nast¹pi w kolejnym Pryzmacie

Kolejna dyscyplina sportowa zaabsorbowa³a górników z
kopalni Lubin

Turniej pi³ki siatkowej

Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ Solidarnoæ O/ZG LUBIN by³a
organizatorem kolejnego turnieju. Tym razem zwi¹zkowcy z NSZZ
Solidarnoæ podjêli 21 lutego br. rywalizacjê w pi³ce siatkowej.
G³ówn¹ nagrodê za zwyciêstwo stanowi³ puchar Przewodnicz¹cego
Komisji. Do halowego turnieju zg³osi³y siê dru¿yny ze wszystkich rejonów kopalni. Zawodnicy, po raz kolejny zaprezentowali, oprócz wysokich umiejêtnoci pi³karskich, wielk¹ wolê walki oraz grê w sportowej i
kole¿eñskiej atmosferze.
Pierwsze miejsce i Puchar Przewodnicz¹cego Komisji Miêdzyzak³adowej NSZZ Solidarnoæ zdoby³a dru¿yna Oddzia³u C-3. Kolejne nagrodzone pucharami miejsca zdoby³y dru¿yny GC i E-5.
Po zakoñczonym turnieju organizatorzy, oprócz wrêczenia pucharów zwyciêzcom, zadbali równie¿ o regeneruj¹cy poczêstunek.
Kolejne sportowe zmagania dla cz³onków NSZZ Solidarnoæ O/
ZG LUBIN odbêd¹ siê zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.
Organizatorzy serdecznie zapraszaj¹.
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